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 س 1 دراو هلحعام صوصخم یشنه
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 5 ترا تید ومحم

 2 و هک دود رظتفم دی ای اب ۳ ان
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 اد ار نیت رامنیداب جا ود زا
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 اهمن اخد ملیف ی اد رآ راک هک تسا ز وردنچ یم رج و رتی) ]

 ۱ ..«هدی اس رناب ای ار«ناب اقآ و

 نتگنشاو « لپاث درد 45 دراد مان «بمب» یم رج ید ملیف

 ایل ارت اب یوراکب ر طسوت هک نآهژوس و ووشیم یراو ریمل وکس» و

 .دن ام دهاوخ یقاب را رساوزج شیامن خی دات ات هدش هتش وا

 و یخی دات یاهملیف نتخاس زا تسد رگید اهی ایلاستیا ِ

 « یسیلپ یاهملیف هیهآ لوعشم تخس العف و دس اهنشاد رب یب ام رهق

 ژان وس رب دنا ام بلغا دا زاسبم هک ی اهملیف نر وانع .دنتسه یسوساچ

 «ندوب یدج نیعرد (دن اب زمیچ زا دنتسه یی اه هبیک هک ) ملیف یاه

 یتدمات الثم .دراد ها رمعهب زین اد اهملیف نيا صوصخم زنط عو كد

 یاهد) وا هب ین اوا رف تهابش شم ان هک دز ز اس یم ایل انا رد یمایف رگ ۵

 :تسارا رقنیا زا ملیف ناونع .دراو (دعرتایلمع ایا اب ادد) نیش

 !قرب و دعر تایلمع 007 دومام

 اس هک اکی رمآ ند و یامنیس ناد رگ ,اک سیت واساک ناج 5

 روهک «نیلت اق» ملیفرد [ریخاو دیسد ین اهج ترهشب «اههیاس» مایف

 یا اروسج یاهف رح « دوب هدرک تک رش دش هداد شا اما زیا نا رهآ

 زا» :دس وآیم یو , تسا هتشا ه راهظا هو ویل اه رو راک متسيس هبلع را

 .تسا نکمم ریغ الماک دوویل اهرد یصخش ملیف كي نتخاس هکی اجن

 رود شا اهوب ووتسا و یوویل اه زا هثیمه ار مدوخ ماهنف رگ میمصت
 . «مرادهگن

 هیهآ لوغشم یوالسوآ و رد رضاح لاحرد نازاک ایلا 0

 مدرم هیحود و قالخا هب دناونب نآقی رط زا هک تسا یک دادم
 هراد رظن رد نازاک .دب ای یه ۱۳[ مهد زون نرق رخاوارد یوالس وآ و»

 .دزاس یوالس وگو ب رد یمایف تاعالطا نیازا هد افتسا اب

 «هدشه۳ تشهب » ناونع تحت یملیف رد نوتسهنوتا راچ 6

 مهدجیه ن رق رد هک دنک یمیزاب ار یسیلگن | درون ای رد كوک زدیج لر

 هنش و ارد زا ملیف ناتساد .درک یط یتشک اب اد ریسک سون ایقا

 . ۵ وشیم سابنقا سنیآ اهل

 مانب ینسب رک ی ل وج» یاههایف نی رخآ زا یکی شی اما ]

 تاماقم فرعط زا تسا اههلیف نی رتهزیاج رپ زا یکی هک «بوبحم»

 راهظا نایچروسناسو تفرس۲ دارق ضا رثعا روم دنل ريا روس اس

 یا (اروسج ز رطب و دحزا هاب زملیفنی ارد ینسپ رک یل وج هک دا | همش اد

 ! ووشیم ناب اما

 هخس رد یزاب یارب نوترب هداچب د و نروبپه یددآ

 نیا ناتساد .دن اهدش باختن | «سپیچ یاقآظفاح ادخ» ملیف دی دج

 بزمیج طسوت هک تسا یسیلگنا یاهن اتساد نی رت دوهشهزا یکی ملیف

 ۱3۳۵ لاس رد راب نیلوا ملیف نیا لوا هخسا .هدش هنشون نوتلیه

 هیهآ تان ودترب ارو نوسراگ رب رگ تک رشاب و هووماس ی اد رگ راکب

 .تسا هدش

 درادنانیهطا شدوخب یلیخ هکنیا لثم هیلاوش سب روم ۲ ]

 ترفاسم ك-ب كرادت و هیهت لوغشم شرشابم قافت اب اهزور نیا یو

 هیلاوشو دش دهاوخ عورش۱۵۹۸ لاس زا هک تسا ایا هرودب ینالوط

 ترفاسنیااب هیلاوش سی روم .دنک ی م ندی دهداق جنب رد رهش دصی زا

 یوترف اسم .د ریگب نشجاد شدل وت لاس نیمتفهو هاتفه راد لایخ

 كل رود ویا 4 و وشیم عورش(ا رب وا زا دد اش)سب راپ زا ناوا رف لامنح اب

 . دس ریم نایایب (رتنسنلکنیل رد )

 همان رب كي رد امنیس هد رپ یود دن اب زمیج «یرا اک نوش 9

 رالد رازسه ٩۳ و هدرک تک رش هقیقد هدزن اپ تدمب ین وب زی ولت
 کیا رب لوا له ورد لو) غلبمنیا .تسا هتشاد تف اب رد « همح زا | قح»

 ِت وی زب وات هدنتس رف دیمهف هک دعب یل و وب یا وخ لو» یر ک نوش

 كار رد تک رش یارب نوت رب وداچد و رولیت تبازیل اب یرگید
 هدش ین ایصع آدیدش ؛تسا هداد دالورا زه ۵۰ یاهقیقد هد همان رب

 تک رش یارب تسین رضاح زگ ره هک تسا هتفگ د یا رج نا راگن ربخب و

 .دریگا د زمتسود رال هزا زه ۷۰زا رتمک یی وب زی وات یاههم ان را دد

 «تباجا )مایف هیهت ماگنه ۰ گگ ربیسنیج»قافت اب « نسا دترد ارد 6

 امذیس ی ای ۵

 میدناوخ و میدید

 . لابشتسا هب یگلاس ۵۸ رد کرم

 دمآ نسار تربا ر

 دزاس «یئاضف» ملیفكب تشاددصق نسارتربار

 ۱۹۲۵ هیدوف۱۵ ۰ كروب ویا
 نیا زا لبق هتفه دنچ

 نیدقتفم هنالاس عمجم رد « جی رات

 راهظا نسار ترباد , گروبوین
 یمایفت اوعن تد دد اش» :تشاد

 تارا نآ زا لبق هاههس «مزاسب

 مهم یحارج لمعكي تحت نسار
 شتدوص-تلاح و دوب هتفرگ دارق

 نیدفتنم هنالاس عمجم زور نآ رد

 . دود كانهودناو هتسخ كروب وین

 مهدجیه زور هودن او یکتسخنوا

 ۵۸ رد كگ مو دش كاپ هروچزا

 ترداد ته وا لابقتسا هبیکل ۳

 رکفشتشورنان ادرگ راک زایکینسار

 و دوب کیرمآ یامنیس ناشخردو
 را نرخ و شوم رم والا
 « ؟حورو یسج» ملیفهسو دن |اهدود

 «زابدرایلیب» و «هاشنادیممامت»

 دابب یناهج ترهش نساد یارب
 اهملیف نیا هسره رد و دندروآ

 هیلعرب ناسنا هزرابم هک سه

 ۰ دشیه حرطم تشون رس
 دا یکم دد نساد تربار

 تسیا روول مانب روی وین تالحم
 نا رکفنشور تماقالحم دک دیاس

 . هدمآ ایندب تسا هراچیب و ریقف
 سود رجاهم كي دنزرف نسار
 لیماف كي رد شردام دوب دیفس
 و هدش تگ رزب یسور رکفنشور

 : تک ه شنا رس دد هشيمه

 نم هداوسشاخ دننام دیاب امش»

 یرکفنشور و هدیم۵ف یاهن سال

 ۰ دیک ایب راب

 نلیصحت هاکشناد رو یسار

 دن اوعد هک آ یارب یلو هرکه

 زوسک وب نا ودعپدنک نیمأت ار ست رج

 بیت رشنبدب دش راکب لوغشم یا هف رح

 شنادیایند نتخانشناکما اهنت هن

 زاهکلب تشاددوجو شیارب ملعد
 نت اپ یگدنزو طیحم اب شراک قد رط

 نامه رد . دشبم انشآ مه یرهش
 ددندیک راک اد ساز هک دود اهل اس

 تاشی امن یاین ددرا وهاگشن ادرت ایت
 دروآ ردرب رحت هتشرد یسیپ و دش

 یودارب رد ارنآ تسناوت دعب هک

 ۰ درو ایب هنحصیور

 كمک ناوئعب ك اسدنچنسار

 راک بحاص, تسد رانسو ناف راک

 , ماجنارس . دوب یبوخو نئمطم
 تسن اوتین اهجمودهگنج نایاپرد
 ۱-4 ار یتلیق راب نی وا یاری

 دو هتشون اصسشاو شیوی رانس

 ۱۹۶۷ لاس ردو دنک ین ادرگ راک
 تشذگ سهک ار «حورومسج» ملیف

 تک رشاب دوب یاهفرحروسک وب کكي
 ۳ ٩ لاسرد.تخاسدلیف راک ناج

 ناوتع تحع تخاس یرگید ملیف

 ۷۹ هحقصح رد شو

  دنشت تا
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 طوص1-طم ..تصممتنروا60 عمل وصف
 سم .طععمقحعع اطف عن سوم گنماصت-

 قاب وصل. اطنو اطمشو داد ه
 مدفصعع ام لمصمات2م طوعامصمام دصعتوطخ
 هاطواتت او هل طقف .ووعانمم هم صفص
 مجطنفم اطفح تمام انبمم زد طمع

 زانطنم جو
 ]بعمهص و لنعمانمص هطعصلمعع 36 خمامو
 اه او رصممنمو ۵۶ اطع ههتنصا هطنمط طقع
 جامعه عاکمصلمصم0 عطقص ۲۵ اف هصومزمک
 ه طم لندعماتموب ندا 1و نمنصسمصمر 5
 طووطم هم کامتع نوا هنطنلنعع یمصصع
 هلمعو اه طلاب ۳۵ولت, ص۰
 یهمللنصم عماصم هم 2طنبدومع هو
 ۵۳0۷ذلقف )عفو 2 هطجتجمامصترماتمع اطفص هد
 ههوداصع کنومامر ۵۶ روم ۷۱۷۵مناچ. ظوع-
 اهم هنمگمصم هص0 هیاطالو یبممجاتمصو
 ۵۶ هفاکتسم هم یمجنوجتمدملنمم0 رصفم هولح
 مهققت هصمصعتصف هص0 20بمع, 1ظم لو
 مصلرب لنعاتصمع قسمت موم طمع ج هنصولم
 هفتم دما ذص ۷[هتتستمع عصعع :عهنصتصم

 طمع ۶۵۲ جد طهلهلقت
 + 1 و هل امم ع0 ۵ هو جم: طب و
 رطچانمط ظقع ممصع ام ۵ اناالقر طه اععیو
 انفا ظع رهتمصصرص۵0 ادب لمعط60 طموقع زص-

 ه۱۵۵0 ها چلزصم لیمصصم

 و وگاویژ رتک و

 سس ابخ

 ! مو رم دامتعاهب

 وادص و س رپ ت اغیلبت مامتمغریلع 0

 سارس رد هدننک هیهت هک یراد هنماد
 6 وگ اویژ وه / ملیف هراب رد اند

 فالخ یروجدب ملیفنی ا ارهاظ هتخادناهار

 ی ددمآ رد راک زالمهموراظعن |

 امنیس یاب و
 مس 1 اس

 میدناوخ و میدید

 0 ] اتلنم وصف نصف: 1)هفطم0 طموعد

 560080 هاهصتصع دما وصف دا طب ص60
 حزب ظما6 ۵ فقعصم لطف وعمصق د زناته»
 رهاترره ۲ .و60تمع0 ۲ هفوا ۵10 10020۷۰
 وا (۳ظ۵۵0 5عتوه) , )عام و ؟مللمص سمصصحصت
 زا .هص هللرصنمموم من ص 60 ام
 عهاطعر .2طنبععم هم اقع همطدصعع
 5۱۳۷۵۵۲ ظماطنصمع. 1 مانع عرف هبم دمجل»
 هان اجمتعلر ات . . ۰ وه ایفتهز میر ۲م
 مانوو ام انگور ۳۷۵0 طهاتع ًانبع (طعص."
 ۸0 انبع (طفصح اطق»ب مر طمع طمع هو
 و۵۷۵ج مه نصف و۶ اطعص جانم هجا
 ۱زکعتمطو ورد ه۶ 1ظعاکنفامع یو, لعحح-
 ]ویا هصگ نصف ۵۵0 ههوجهعر مرد
 افت سفت هص هتنلنمصعم هال سمص لعصو

 طعم طم عمل هام ان هعنصب
 ۲۱۵۷۵۲۰  ظ15 نمانده . معمنم
 و0نعهدمآمز طوصتعطمع دل هرنعمرر هصمصع
 2طنبدوم و ظقطهماطمه هه منهلنوص قصح
 ع۵] (۸عع یتنئصصععو) .د ظ0)عطعبز) ۲
 مهاتمصعص صف هوادنصتصع دسدرب طمع
 :۵6[-00هامتو نرو ۷۵۲۵6 هو 96۲6 ۵
 50۳1615 0 121۵با زعصهت6و ۵ منیعتو] ع
 ]مانمصعطتو .طقععص مع قص0 فتح طانع-

 زا نازاسملیف کیرمآ رد الومعم
 تاللحم و اههمانزور ی امشیس نادقعنم

 چیه نوچ دن راد تشحو یلیخ گروپ وین

 اهنآ دعاسم رظن بلج ردیل اجنج وغیلبت

 هشیمه و) عطاق رظن اهنآ و درادن سی ات

 هنوگچیه نودب اردوخ (هدیجنسوهن اهاگ

 ار ملیف یهاگ ودن رادیم زا رب ایاهظحالام

 هلجه4ک یداک. . ۰ دننکیمهداپهکتًاعقاو
 هدامش رد كي وزویآ شو رفرب وفو رعم

 هحفصرد دوخ ۱۹۲ لاس هی وناژ موس
 «وگاویژرتکد / ملیفدرومردملیف داقتنا

 7 تسا هدرک

 : دسد ون یم هلحم ند, ۱

 ملیفهک تفگ تیعطاقب دشي« شاک »

 -بداک ,قمعا هدننک هيهتنوچ تشسا لمهه

 دود هض عید تسی رانسو روعشیهنادرگ

 ه-جوتم ار ملیف تحاضف هتک ثافسه شاک

 تلع اما . دود اه هذحصیشنهاک راکد | رخ

 ةدننک هیهت نوچتساد اهنپ مایقنلدود لمهم

 یلیفک تا یسک نامه (یتن وپ ول راک )ملیف

 نیلدیوید. هتخاسار «نزود» لثم یبوخ

 ۸ سا ۳ نامه ) ملیفناد رگ راک 

 و یاوک هناخدور لپ « هانوک دروخرب

 تربارو هدروآ دوجوب ادناتسب رعسز رال
  تساناشخ رد ُهَقب اساب یتس رانسنین تك ود

 دعتسم ؛ تین نسح اب ینادرمهمه اهنیا

 صاخشا نیاعامتجا ودنمآ حاد افق و

 ملیف ره هیهت یا رب یدیما ویدی ون تسن | وتیم

 شا ندنادرگ رب هلمج زا,دشابیاهدن زرا

 .ملیفبل اقهب گان یتساپ سی روب میظع والویه
 صاخشا نیا یاهشالت هع وهجم کا ذوم

 دامهتعا هب تس) یتن ایخ زج تسین یزیج

 (!مد رم
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 نید سکع .تسادوجوم هلج
 میهاوخپاچ زین ادلولاتسا
 . درک

 یعخن میها ربا یاقآ
 :(نادابآ)

 هک یراث ۲ نان اد رآ راک

 : دنتسه

 رمل د ) دیلسا نازوس هاذنگ

 اهنیا دیاهدیس رب

  هنهرب اپ سنک « ( ذزوید

 « ( سو هیکنم فزوج )

 (كب رتیمددرا ودا )یب آ هتش رف

 « (نسا رترب ار) زاب هدایلیپ
 یگدن ز « ( یلک نیج ) وگیز

 غاب لامیآ وا ) یصوصخ

 د اب رف ؛(لث و و سی ول )کک رم
 « ( نوتسا وردن ۲ ) تشحو
 ساگ و سال رد قراسهدز اب

 اف , ) نوتسلز اهسیث وا (]

 تکی ۰ ( ناو وشوج )

 یرتنگ رملا ؛ (لی وناگ رتیب)

 یچاپآ « ( زک ورب دراچید )
 نیطالس « ( چی ردل ۲ ترب اد)

 .(زوی و رملد ) دن وریم شیپ

 ن س هدب رف هزیشود

 : (ناگرع)
 تسیا کر وف پیلیف»

 سیداپ رد شیپ لاسجنپ و
 ووخ تالیصحت و هدش دل وتم

 «تسا هد رک مامآ اجن امه ار

 یوس | رفملیف یدادعت رد یو
 ار یتیمها مک ًاتبسن یاهلر
 مهم ملیف نیل وا هتشاد هدهعب
 «یوسن ا رف كبسهب » نامه وا

 نیادملیفدد ادوا ام و دوب
 زین « تسا نم لام رتخد

 سم می زا ودیما ... مبدل ۵

 هدش ترودک عفر باوجنیا

 , دشاف

 : ید دجیلعدمحمیاق ۲
 امش رظن روم هشیا رده

 .دراد مان (نوس ورب زا راچ»
 رد اد نیئوک كمويتسا سکع

 دب و رک هظحالمنمه ۲۷ هدامش
 رد ار نرتسو یاهملیفسکع
 نکممیئاکی رمآ ی امنیستالجم

 . دینک ادیب تسا

 :روین (ولهپ4ل ادبع یاقآ
 تب سیولا ملیف نیل وا

 مان « وت رادتسود» یلسب رپ

 شملیف نی رس>خآ و تشاد

 هز افس اتم . و ود « مرحتالیطعآ »

 رو یو هکاد یثاهگنهآ مسا

 دوب هدرکارجا ملیف ود نیا

 . دیشخب یم . مین ادیم

 ؟ یاقآ ای مناخ
 ا رچ هک دن اهد رک تیاکش

 شیپ یدنچ هک یاهمات 4

 هد رک لاوئس و دنا هداتسرف

 . مياهدادن باوج دز و وب

 ار ووخ لاوس و مسا ناشیا
 دنسب وذب دن اهدوم رف شوما رف
 مدرک رکذ اد رصتخم نیا
 وحن نی اب هک ست اعدنناوخ ات

 دنههلگ دننک یم ح رطم لاّوس

 . دنش اب

 : یاب ابلک دیجه یاقآ

 هدنناوخ امش هجوت زا

 هاجم نسیا زی زء و نربد
 مامت رد امش ۷ ۰ مین وذمم

 دساهد رک رک ذ هک یدراوم

 می را ودیما و میتسه هدیقعمه

 مش و ام هک دس رب یزور
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 یامنیس نارادتسود راس و

 هچ ر-۵ه تف رشیپ دهاش لیصا

 نیمزرس نیارد امنیس رتشیب
 نا ۱ «مد رمهن ۵ هجوآ و

 . میشاب هدن زرا رنه

 یسابعرب دبیاقآ اب مناخ
 2 (هاشن امرک)

 ابی رقت راکسا لوط سا

 شنز وو تسا رتمیتناس یس

 . مین وولیک ود ابی رقآ
 بصن اب راک رسووخ ۲

 یربخیولج !! تمالع ددعود

 نرو ایفوسترف اسم هراب ردهک

 دب اهد رک لقن نآ رهت هب شا هچب و
 ناسیب اد ریبخ نیا تیهام
 . دز | هتشا ۵

 : اهن ادر-؟ راک تس ۳

 - (ک و رب ود پیلبف) شوت راک
 -(زددا وداكيلب )یت روصکنلپ

 -وب رل او) نادمچ اب یرتخد

 ا-هتو افآیب -س ( ینیل دوز

 مین وتش -(یل زاموکسچن ارف)

 اهیاهف رح با( ینیلف وکی ردف)

 هتس مشچ - (زک و رب دزاچی د)

 . (نادپیلیف)
 یمامانیسحهالغ یاقآ

 : (زا ریش)
 ار « رگنیفداگ »لرد -۱

 هب ورفترگ « ین امل آهثیپ رنه
 , ۶ د رک یم غیا

 ملیف ترگ رز امنآ زا -۳
 دوجومنا رهت ردسی راپ تخاس
 . تسا

 ونیتنلاو هب عجار -۳

 مه زاب می اهتشاد بلطم البق

 وا زا هدنی"آ یاهتص رف رو

 میهاوخ پاچ بلطم و سکع

 تلعب هک دیشخب یم ... درک
 لاوئس هس زاشیب هب اجتلق

 . میهدب با وج می (وتیما

 تما رک رغصا یلع یاقآ

 : (زاوها)
 ناگدنب وج ملیف رد سا

 «ترگ رامنآ» لب اقملر تذ)

 -هردن» مسابیاهشیپ رنه اد

 . درکیهیزاب «سن دال

 ال ومعم كاکچیه مسآ -.

 یاههمان رب هدننک هیهت نا وذعب

 . وشیم رکذ ین وب زی ولت

 تا اخه زا شتسا رام ۳

 ملیف هیهت رد ودن | رب نول رام

 . میتشادن یربخ «هنهررب هغیت »

 هراب نی ارد دیهدب هزاجا رگ ا

 ار امش هدرک قیقحت رتشیپ

 . مر راذگب نای رج رد دم



 نینن اتسنک ۵ را ودا 4 مان

 ربشک | ۳۹ : دل وآ لحم و خی رات

 سلج ۲ سوا دهد
 رتمیتن اس ۱۸۱ : دو

 ولیک ۸۲ : نزو
 یاهوهق : ومککت ر

 یاوبق : مشچ کز ر
 ۰ سید اب : هاگشم اقا

 تر کت 7و 7۳۳ ۲۲/7 ات

 یصوصخ یگ دن ز

 لسهاتم : یگ داو اخ تیعصو

 « هسااسکی وتسیب « ایل ات : دن ز رفهس

 . ها اس تفه یما هل اس4 اراب راب

 . اکیسچ : ایل اس زا هون تاب

 . هل اسکب

 رو هطسوتنم : تالیصحت هجرو

 سالج ۲ سوا ناتس رب د

 امل ۲ ,یسیلگن | .هسا  رف :ناب ز

 کن انس ومددروف : لیسوت |

 یراوس : شزرو

 رک وپ : یزاب
 و ی-اودبسا تاقب اسم : ننفآ

 بسا یرادهگن

 ساسحا ,تعاجش :هدی دنس تفص

 تیث وُیسم

 یادا . ندوب مظنمات

 ندروآ رد تراجت

 ارج

 ,دن ادیمتش ز اردوخ : هدقع

 تبل وه ,صقر :یراکیب تاقوا

 بسا!
 ء هداوناخ : هراب رو ین ارگا

 4۶ رح

 یئاکب رمآ : راگیس

 « بسا لعنب داقتعا : تافا رخ

 زبس کن رزا ترفن

 رول وب وترویسا را ولش: سال

 تفد :یگ دا زنا رود نی رتشوخ

 راد وآ كل وا نا زاب راک هنفه

 امیپ اوه:ترف اسم هلیس ون رنهب

 بسا : نویسکاک

 كالا رو قوذ

 باوخ تعاس: زور تعاس ند رتهب

 هدنشکی : هتفه زور نب رتهب

 (دادرخ) هم : هام نی رنه»

 راهب : لصف

 5 : ابغلا فورح

 8 ۰ ددع

 یا ٩ تار

 / لیطصایوب : رطع

 زر : لگ

 بسالعت داهچ : ادص

 همه : نرپیآ نا رتها

 ندا : یجداخ رهش

 ایت رفیلاک : نیمز رس

 لاصفا (یاهگنج : یخب داتهرود

 ی این ایسا : یرامعم كس
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 یآ دیش وا و یاددوخ

 زمرث ود رب - چاکسا
 یناریاداب واخ : روود روا

 هلتفیب : تشوگ

 ًادسا : یهام

 ؛ بو رشم

 وله : هوم

 ریداک رنه و تاب دا
 و زاوآ راوتاورسنک : سالک

 ند و یقیسوم « ینیچ رتیب « رنک اف : هدنس و

 ۲و ید رت امت رد راک یوگشمه 1 ال وز

 هب یرفن هس : ۱۹۵۲ : امنیسرد : بانک نب رتهب

 نبآ :۱۹۵6< - یراگن ز رتخد « رصم 1 1
 - کال امشصاخم - تسا ۳ رطخ د رم

 لانیهرز

 لاکس اب : فوسایف

 :۱۹۵(-متسه لاتن امیتن اس نم: ۱ههه | .نوگ ادآ.رادوب نارو : ارعش
 -رژ را یل وف.(م رتخد رط اخب ) هچ» ود رم

 « سانشان ۰ کر زسب فول» : ۷

 : ۱۹۵ بدن دنسب یم ار ویمام اما اخ

 یمش : ۱۹۵۹ -تفارشیا رب همان رذگ

 سا ۰ فا ۰ شا - وا راک تا وسه رد

 « هد رد تم ۱۹۹۰ ری سو ایا

 ات جنب زا یک: ۱۵۱ بس هلب مهاماب

 اوعد مرگ تب ه ریبک هاذگ تفه - ته

 , ونک وک

 ( را دوب )جا ریاهدگ : رعشباتک

 « کوک ناو « یفود : اهشاقن
 :راوا ر

 سما رب نووهتب : ناز اسگنهآ

 فوت وز 2۳ 7 خاب

 تيسالک راتیگ : یقیسوم تا ۲

 « تساهمن اخ رادسف رط یما : ۳ یر را و7 و هد و

 لرب از

 كييا رپ وآ : دنمش اد

 ۵ ز رایم اچ ۳-4۵ 2 بشیروت | ریما

 س دایتخاب شتآ - وجیکال _ ۶6

 اف ام رب مالس سلب و افل ۲ : ۵

 تردٌغب : نوب زی وان

 امش صاخم : هقالع روم شقن

 لی وافل ۲ - كد

 چیه : هزیاج

 . ها اد رآ راک نی رغهب اب ءاک :وزرآ

 اهمدیف نی رده رد

 زا ]مد رم لابقتسا : بجعت هیام

 -ما-هارب ۲ : یخی دات تیصخش

 ناکنیل

 ساسکب ؛ يا اسفا تیصخش

 (فو رعم بسا)

 شب اههایف نوب زی وات« رت ات امنیس هراب رد
 مه رد ابی رعقل :تبقف وم مدع ۱ ووکرآ | رتسش : سیا هاو همه امد ر-ق] : تیقف 2 م

 ۰ش) اهملیف
 - لیا وا 6 رام

 والت وا : رت ان سیپ

 «ناملک رادوگ : ناد رسگ راک

 طقف : هدنیآ راک همان رب

 ۱۹۱۲ ناب اب
 هیس ور زج اینو مامت : ترفاسم

 نیچ و وفورت

 ۷ ات ه زا وئلک : ملیف

 «تفیلک ی رمگنن وم:ناگشیپ رنه

 : ءاضما هن وم .ورا ومنیاب رم مچی« ترب اد« ادن افی رنه

 نرومبهی رد آ ؛نیل ثامیل رش

 ] ۱ لدوا سی ول یرج : اهكيمک

 ید راهو





 ی! وخب 4۶ یاهجهل اب مد رک زمرت تشادهگن تسدلیبسوآ | یولج ..

 اهیکی و زن ناههاب زایهیا روب ات ا رم تسانکمم» تفگ تسا ین اما ] دشیممواعم

 « ٩دی ریپ
 مهامش » تفگ و دش لاحشوخ یلیخ « دیوش راوس» متفگ ی ام) اب

 «؟ دیتسه ی امل ۲

 اهیتخل بولک زا؟تسب |هفایق هچ نیا اما ام رقت یا» مداد باوج

 «؟ دیب آ یم

 هلب » داد باوج یدجیلیخ كل رتخد اما متفگ یخوش» طقف نم هتبلا

 ۰ «ناب هیبث ی زیچ
 یاهصف دوم شیآ دن ز ح رش هب عو رش شاوب شاوب تک رح یانثارو

 .دوب زیگن |مغ ًاعقاو هک

 و دنلب یاهاپ و هایس یاهوم گنشق یآ روص هوب انیت رام شمسا

 سب و نیش ام ناونع» یتک رش رد ندادسب و رهش دد لمق لاسهس. تشا ههدیشک

 اد یسورع تامدقم هیهت مک مک و دوب هدش زمان مهیناوجاب و نرکیم راک

 یکچوک سلجم دد یبش ًافداصت دنهدب ین اماسورس ناشی دن زب هک دن دیدیم

 ما اخهک دینکن روصت هتمل ا.دننکیم باختن | سلجم نآ هکلم ناونع ارانیت رام

 كنشق سکعدنچ و ,هفاک كر طقف هکلب هدكب یتعای رهشكي هکلم لقاال اب این و

 « هاب هک دنکیم لایخ هراچیب یانیت رام . دوشیم رشتذم ینیکیب یوی ام اب وا

 .دد رک دوهشم ات دوش نامزرظتنم دی ابالاحو هدش زاب شب و رب ترهشیاهرود

 و دزموب اد شد زا و وا هن ایم اهسکعنیا پاچ رگید فرط زا

 ! رنههب یهجوتیب و ! یسانشا ردق زا هک انیآ رام .دن و دما نآ رس را یثاوءد

 لاويتسف تق و نامه رد اریز درک رفسنبل رب ب اروف ووب هدشین ابصع شد زمان

 یدرماب ندز ردنآ و ددنیا زاسپ نيا رب رد .دشیم راذگ رب نیل رب هن ایل اس

 و درکیم دادملق دوویل اه تسد رب ز و روهشم ساعع | رشدوخ هک دشانشآ

 وازا سکع یردادقمو درب یه نيل رب نوتلیه لتهه نعف رگ سکع مساب اروا

 زب سدح دیا اوتیم هک اب اضق رگیدو د ریگیم هب یلاخ تسداب اذیت رام . دین
 عطق وا اب الماک راب نیا هدش ریخاب ناب رجزا هک شو زمان و هد رگیم رب ندابسا و

 .دن وشیم ادجمه زا بیت رآ نیاب و دنکیم هطب ار

 لو یرادقمو دوریم شاهمع غا رس تسی نک لومهزونه انیت رام
 و دوشیم اکی رمآ هناود روهشم سککع یاهدیو دیماب و دنکیم ضرق وا زا

 و « دولیآ ترسار»

 «سیآ الوسر وا»

 و « سی رس ین وت :

 «نامف وکنیتسپ رک»

 و «سال ۵ كرک»

 «ندب ابنآ»

 اد روهشه سکع غا رد دوروزا س) هلهافالب و .۵و ریم هو ویا اهدب تسا رکب

 .تساهدی د اروایسک ه و دسانشیم ا روا یسک ه اما د ریگیم

 هسهج رد له كي رد دوشیم روبجمو دشک یم4 شا وپ یدو زب تلفط

 ی وشتخر ؛ دنکب مدرک دی اب و و وشیمز منخ اجنیمهب راک هزات و .دنک ل زنم

 . لته رد یزیشآ اب

 زا دی اب یا هتشر ره رو راک یا رب کی رعا نیاوق قبط رگیو فرط زا

 وضع . دشاکی دنس وطع اب ایحا و تف رگ هزاجا راک نامه طوب رم یاکیدنس

 .تساعولعم هک مهنآ هزاجا نودب و تسایلکشم .داک ندشاکب دنس

 مدوب رصاحو مدناوخیم اراههمان زور یاهیهگ عام » تفگ انیت رام

 نز» مدی و همان زورردنومضم نیا 4 یهآ آ كح هکنیاات .منک لوبق ا دیلغش ره

 اد یثورشوخ و ناوج هزیش ود دنلیام سلجا ]سول لها یناوج رهوشو

 و ی ورشوخ طقف نآ طرش . دنی امن مادختسا لزنم كيس یاهراک یا رب

 «تسا نو وب نردم

 هک دمهفیم یدوزب اما ووشیم راک لوغشم دیدج لحم رد انیت رام

 ...دن راو عقوت یرگب و زیچ وا زاو تسایرگید زیچ هیضق

 یدیما هن منشاد لوپ هن .متشادن یاهداچاما بوخ» تفآ یخلت هب

 شوخو زیمت رادل وپ یاهمدآ ناوج رهوشونز .یرگبد لغش ند رک ادیپ هب

 ابی رقل و مدرک یراکمهاهن ۲ اب مه نم بیآ رت نیاب دنووسب ید زوسخ رد

 و ؛ د اتفایم ملق زا بو رش» مدیسلجم چیه رد و هوب ت امهم مهبش ره

 رتشیا زور ره انیت رام بیت رت نی اب «..دنکیمهناسآ !راه راک زا یایخ مهبو رشم

 و یصوصعخ یاهیت راپ هب وا یاب و دشیم هدیشک سا اج» نیا 4 شیپ زورزا

 دیش ز اد ساجن ۲ سوا و دوو اهیفخم

 یفالب؛ لزنم رد متشادتک رش یآ داپ كمي رد شب د» داد همادا انیت رام

 زاب هشیمه لثم دنتشاد توعد یداب ز یهدع تشاو یگ دزب رختسا هک ی ثابیز

 ما هلصوح هعف دکی هک دش دوطچ م ادیمن ! مد رکیمهراتفرهمهاد ی ورشوخ اب دی اب

 نآ زا ومشکب منت هب منک ادیب ی وتلاپ متسا او ردقنیمه تف رگ ما دو تفررس

 مدن اسرناب ایخهب ار مدوخو مدرک بآ رمادمی اهومتسداب . میاعا را رفهن اخ

 «۰ دی ووما راوس آرم و دد درک فوت امش 4 اتخیش وخ

 رختساراذک رد هک هجا ۲ زا انیت رام . دوب یزیگن امغ ناتساد اعقاو

 ما ادب هراب نیا دو یزیچ متسا وخیم مه نمو تفگن یزیچ دو هداتفا قافتا

 ۰ دوب نشود میارب هیضق | ریز
 .منکب ناتیا رب یراک منا ونیم» متفگ مو رک فقوآ زایهیل دوب رد یتقو

 «د: د رگ رب ناتدوخ رهش و نام ) رآ دوز هچ ره امش هک تسا رتهب نم هدیقعب

 دوش هد ایپ هکن 1 زا لبق « دز هقلح شا امشچ رد ككشا و داد ناکت یرس

 درک رکشآ یتحا ران اب متشا 4۴ شتسد رد اد نامل۲ ات هوویل اه زاتعجا رم لو

 . مد دز اروا ری د نهو . دش هدایپ و

 و دیسد ماا رب شا یسو رع تراک هارمهب وا زا یاهمان دعب هامکی

 شد زمان ابا ریز مدش لاحشوخ یلیخ . داتسرف سپ مدوب هداد واب 4۲ یل وب

۳1 
 ین اوا رف ترهش اکی رهآرد هک دنتسه مه یرگید نا رتخد هتبلا 1

 . هوب هد رک یتشآ

 -یدهو شی رتید نل دام لثم یمیدق ناگشیپ رنه نم روظنم دن هروآ تسدب

 یتخبشوخ مه یاهدع . دن |هتفای تیقفوم یاهدع زاب [دیدجهکلب تسین رامال

 ناگشیپ رنهاب جا ود زا اب هکلب رده زا ریغیهار «دن دروآ تسدد یرگبدهادزا ار

 و تسا سالگ اد كرک مئاخ الاح هک «ندیاب نآر لثم ۰ هوویل اه فو رعم

 .دنسانشرهر وایآ تربار مااخ ناون#ب ارواهمه تسا اهل اس4 « سیال وسروا»

 ۲۵ هحفص رد هیقب



 و

 دیسانسیم هک اهنیا زا
 راک ریهد رب اص اریخا

 یاههایف هدننک هیهآ و نادرآ

 ماسحرااب یدادرارق یسراف

 ین اهفصا فورعم هشیپ رنه ردص

 یملیفواتک رشاب ات تسا هتسب
 , لا امن هیهآ

 امامت ملیف نیا یا رجام
 مالیف و درذگیم ناهفصا دد

 لم#ب اجن امهرد زا یداد رب

 وب رانس نیا : دمآ دهاوخ

 ناهفصا ردنیدرورف طسا وا زا

 . دو ریم نیل دود ولج

 هک یملیف «یفیفیر»

 رد فرطنیاب لاسدنچ زا

 نآ بحاص و دوب فیقوت
 یت دوصچیهب تسا | وت یمذ

 « دراذگب شزامنب ارنآ
 تدازوبب وصت زاآ ریخا

 و هتشذگ رنه و کنه رف
 زوردنچات «یاهزات مان اب

 دهاوخنا رکایود رگید
 . دمآ

 نا
 4 یاهزات راکهاش

 ناگدنناوخ زا یاهدع

 دن اهدشهچ وتم امنیس هراتس

 دون آ ری ا هتک تسا نوا

 « ننه و كنهرف ترازو

 نسین یرصم یاهملیف هب

 دوشیمهداد شیامن هناورپ

 ینانبل ملیف ماناب اهتنم
 نیادد,دی ًایمنایک ایورب

 تسا هدیسر 2 اجب راکدروه

 هتشذگ هتفه رد یتح هک

 یسررب نویسیمک لوئسم
 زا انمت و شهاوخاب ملیف

 هناورپ هک یئامنیس بحاص

 تسورد تعلیق نیا شی ات

 هک هد رک اضاقت تسا هتشاد

۱۳ 

 نویسیمک لّوسم دزادن ایب

 هتفسک یا یهو رو

 اطاعت ۵ نادنم رنه. اهزاسربخ و اهربخ ر تساهداد یودام رهشرد هچ ۵ رت ات ژ اهتیس ه باتک زر ناشافن 2 ناءدنم رثه ر اهزاسریخو اهربخ ِژ تسا هدأد یود امرهشردهچن ۲ ۵ :

 ملیف تبهر ابرو ینخس

 یآ اغیلبت مایف كي .دیشکن لوط رتشیب یمک اب هقيقد كب
 یاهز اسملیف دسهآ نامغیح تشادز ی اعوا هک یمایف « دوب

 نانیمطاء من داذگن بل اجو زیمت رثانيا نای رج ردار اعدم رپ

 ملیف نیا زسیمآ تخاورپ هجوت»م اهن ۲ زا مادکچیه مداد

 هژوس لابندب ناشمشچ نی ریاس لثم مه اهن ۲ نوچ دن اهدژن

 میدرک وزرآ .. دن اهدشن ملیف تخادرپ فطل هجوتم و هدوب

 و دراو مان یچراکش هک یت اغیلمت ملیف نیا نادرگ راک شاک

 دی دنیااب و دشیم نادیم هراو دوب وق یت ابن نغورب طوب رم
 ادیزاسمایفهار « بوخ ژاتن وم و نی رود اب حیحص یزاب و

 . دادیم هاب اهیلیخب

 نیا ات نک ربص زور دنچ
 زایدعب دی اوخب اهادصوس

 ۱ مينک یمهارب ور ار اهراک

 یهیشیب اعقاورکیدنیا
 ناابرصم هکیلاح رد تسا
 همهردنآ ریا هیلع تروص

 تاک رحت هد تسد بناوج

 امیتل ود هراداكی دذ نیمه

 هناورپ اهنآ یاه ملیفب

 ! ده دد

 یا رب دوشیم هتفگ

 را ار بب هد ایسآ امتیس

 نویلیم ود هد تابدزن

 90 م

 ساسحشهذ
 ةراب روناگد نن | وخ زا هتشذگ ه رامش رد هک ی مالعتسا خساب رد 8

 تاک دجاو اهن آ زایضعب هک هدیسر یددعتم یاههمان دش اه امنیس

 مب ورب زهب الماک اممدرم هک تسانآ نیبم ًاحی وات هک یتاکن  تسایبل اج
 «دنمهفیمآ مدرم» هک یار ظلغ روصت فالخ رب .دن راد فوقو عاضوا

 نیاو دنهدیم ناشن لمعلاسکع هکلب دنمهفیم بوخ طقفه مدرم

 دن ریگیممک تسد | دناش | روعش و هم اعهک ین اسک عفذ هب ًاملسملمعل اسکع

 . دوب دها وخا

 تیعقا ون اب تسا سکعنم ناشی اههمان رد هک روطن ۲ « مو رم

 حرحص لکش نیمزرس نیا دد و رهش نیا رد امنیس هک دنا هدیسر

 « تسیث دشاب دیاب هک روط ۲ عقاو رو و راد ار ووخ هتسیاش و

 جی رفت و شیاسآ لحم دیاب « تسی هک دشاب رنه تحاس دیاب امنیس

 دنک سح لابل اغراف اردوخ اجن ۲ رد یچاشامت دیاب , تسی هک دشاب

 یطیحم رد دیاب « دناوتیما هک دنیشنب ملیف یاشامت هب هغدغدیب و

 اهن زا هک یل وپ لب اقهرد هماع هافرلیاسو ندروآد رگ اب ما اسو تحار

 قیمع ملیف هاوخ تیل وغشم نیا دهدب ینهذ تیل وغشم اهن اب د ریگیم

 تسا تذل ساسحا ندیشخب شاهجیتن لاحرهب «حرفم ملیف ای دشاب

 ء هشیا 4)

 مدآ هک ی طیحم رد دراددوجو تذل بسک ناکما ه وگچ اما

 و دا واب مهرد هتفشآ یتیعمج یوت امنیس نوریب رادقمكی لوا دیاب

 كيیوت دورب دعب « یرخبهایس رازاب زا اد طیلب یوشروبجم رس رخ آ

 لیاسو و یلدنص نودب « هفخو اوهدب « ثیعمجزا ولمم راظتت انا اس

 انهب ال تشه ار سنجدنک هدافتسا هفوب زا تساوخ رگاو «تحا رتسا

 «داهن رخآ ناوخاب مدقو دش زاب هک نلاس رد دعب « دنشو رف) شهب

 یلدنص نآ رد پیک هک دنیبب كانما و فیثک نلاس كي رد اد ووخ ان ایحا

 در تمحز هب مه هلاسهس هچب كي اهفی ور یالزا هی روطب دن (هدیچ

 یاههن اخهجنکش زا لصا رد ی وگ هک یثاهیل دنص هچ هزات « یوشیم

 طاق رد هک ی اهرنف و خیسو خیماب هدشهتف رگ هی راع یطسو نورق

 ند رک (دیپ هک م رادن راک ال اح .تسا هد زنو ریب یل دنصیشیجل | قوس فلتخم

 لرتنک كمي اب تسال رتنک دقافاب ًابل اغامنیس تسا یت افاکعهچ یلدنع نیمه

 کر هب کنگ هراشاکي زج مهادخ هدنب نآ ونل اس رسات رسیا رب دن (هنشاذگ

 نآب یتقو هزات دنکب دناوتیمن یچاشامت قح رد یراک نلاس هشوگ

 تمالع وهرامش هیلع ام هیلع یلدنص ینیبیم یستفد نلاس هشوگ

 یردب زد و یثادرگ رس یرس كي زاب و هرادن هجو چیههب یاهصخشم

 ناشدوخ لاحب اب) وت لاحب ناشاد نایچاش امت دیاش هرخالاب ال تسا

 تالداعه و قی رفت و عمجاب و نزوسب ( یاهد رک دس ار ناشب ولج 4

 یتسش هک دع .. دنهدب تاهراشا و دننک ادیپ اد تایل دنص یضایر

 .تساهلل |مسب لواهزات ( دشهتفگ هک یلدنص نانچنآ رب )

 و دال و تشروو زی ر؛وشیم زاب یت اغیلبآ یاهیهگ آ رس

 اههدهک-اب هد 4 « جنپهن  ودهن ؛ كيه .یگن دریغویگن رو هات وک

 شایت اغیلبتیاهراعش ناجعمساب ودی دلد مشچ اب و تسشآ دب اب هک ملیف

 هلح رم نیا ات یچاشامت رگ اد و ..د رک شوگ ه زی وآ وهدینش ار

 دش اب هد رکت یبلق هتکس یبصعیتحا را تدش زا و هدرک ینفلک تسوپ

 هدن۲ رد « یدوزمب ء هدنیآ یاههمان رب زا) دوشیم عورش ملیف

 .( میدذگیم اهادرفو زورما نیمه و هوز زا رتدوز « رود یردق
 «نیث اپ زا فصا وال اب زا فص اب تسا رات وتاهینبب یم ود وش یه عو رش مالیف

 شق یافی | هن اگ ادجشد وخیا رب مادک ره هشیپ رذه هنت نیت اپ وهنتال اب

 و لداب كيدعب « دننکیم همزمزدعب دن دنخیم لوا مدرم . دنک یه

 اب« دن زیم فک, دنن زیم توس « نک شتسرد د» زیم داد رآ تثرج

 هدوب هتف ر دبال هک یچتاداپآ هرسخالاب ات دن زیم راوه « دنب وکیم

 یآ روصو رسو هتشگ رب دنک یتمالس قاچ شتسوداب ناب ایخ رس نیمه

 ..دهدیم رب وصت)

 هدراو یچاشامت هک تسیاهیس>ورو لاح نسینچ كي اب

 جاینحاواساوحو شوه مامت هب هک یزیچ .دوشیم ملیف یاشامت راک

 هچب شیپ شاهرذ كي .؟ تساجک یچاشامت ساوحو شوه اما داد

 ارژاسه زا رتمک لافطا هورو یولب ات هن اجوجا هک تسی اهدا وخ ریش

 امنیس 4 یک زد و هدیب وک قاطهب ادردامو ردپ رس هتفرگ هد دز

 شیود بت رم دیاب هک تسا یلدنص فوطعم شرادقم كي تسا هدمآ
 هدش عو رش رب د عب ردس ملیفهک تسانیا ی شرادقهكي دش اجب اج
 «دس ریمه دا داب یک حبص.دب | وخیمیک .دس ریمه اخب یک . دوشیمم امت یک ال اح

 تسد رب ز هک یئاهاذغ تافلخم یاوهب هک تسب۱4 رگ ی شرادقمکد

 هک تسانبا یپ شرادقم كب دل ولیم اهیل دنص یال هدشهتخی ر اب و

 ۲٩ هحفص رد هیقد

 ۳ ۰)۰)+۰+۰)۰)ب۰ب۰ب۰-)۰پ۰پ»)»-فه_ف)ظذظ))ظ)ب۰ببچذچح)»ظهظهضض)ذ)»)»ضش۹۱٩۹)ك>)2ةث٩۰>»-أسسششششسشسسسب۰۹۰۹)۰)۰)۰۰۰۰ب۰۰۰۹)»)»۰»-»/-»-صص- سس 9
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 ۱ و اهزاسربخ واهربخ هه تسا هداد یودامرهشرد هچن هه رد نت هه امنیت ر باتک ناشاقن ۵ نادنمرنه ۵ اهزاس ربخ واهربخ 4۵ تسا هدادیود امرهشردهچن ۲ هه رد ات هه امنیس هه بآح

 رم

۳ 

 فرعط زا یهدب ناموت

 تامادسقا سراب یلز اب

 هک یک

 ص۳
 تا رظن لامعازا یرتگ ولج روظنمب

 .تساهدش ذاغآ یئارجا
 امنیس نیا عالطا دا رقب

 ورگ ابم نیا ربارب درد

 نوچ و تسا هدوب كن اب

 یتدوصب نآ ریخاعضو

 تخادریب قفوم هک هدود

 هوخ یهدب

 روکذم كناب راجان

 ار دوخین وا ا5 تامادقا

 .تسا هد رک عو رش

1 ۳ 
 ۵ لی ییما

 هک ۰ ۱ رومام»ملیف

 یاهملیف زا یا هن اقمحادیلقت

 فالخ رب تسا یدن اب نمیج

 تسکشابنارهت دد داظتنا
 و دش ورد ور یا هن احعضعفم

 هنیمز لقاال هکنیا یارب
 دهدن تسد زا اراهت اتسرهش

 ناتسرهشمدیمزا تقیقحو
 تروصرهب ,دن امب موتکم اه

 همادا ارنآ شیامن تسه

 . دنهدسم

۱ 
 هک نایتراشب یاقآ

 یاهملیف نابحاص زا دوخ

 یرایدنچ و تسایئامنیس

 هدززین یزاس ملیفب تسد
 یاهدعزایاهمان یط ۳

 یارب دوخ نادردمه زا

 توعد هسلج كلي نلیکشت

 . تسا هدرک

 توعدنیاددنایت راشب
 تلعب»هک تسا هتشون همان

 رومآ هرادا هاش شور

 وگنهرف ترازو ۳ امنیس

 هدنیامن دنچ زا ریغ رنه

 نابحاصو یجراخی اهملیف

 ان ایحاهک ریتعم یاهامنیس ۱

 دن راد زین ملیفیگ دنیامن
 یا ملیف نابح ص هیقد

 یگتسکش رود ور یث امنیس

 « دز وریه

 ناش رطاخ ناشیا

 هدع نیا هک تسا هتخاس

 هک. هنعسه ین اسک .ریخا

 ملیف یسدرپ نویسیمک یصوصخ

 روشک شیامنیلاعیا روش

 دشلیکشت
 نویسیمک رد هکاد یئاهملیف هیلک اروش نیا

 یر كياب رنهو کنه رف ترازو شی امن
 دا رق یسررب روم نوشیم ورب ورد فلاخم

 . , به

 ترازو ملیفیسررب نویسیمک هجوتمدع8
 یهومعیاهتساوخردو اهاضاقتب شهو تگنهرف

 مالع اب ارراک نیتلک هتشذگ هتفه رد هک ر وطن امه

 ماجنایسو دناشک یرتسک دادب اههداوناخ مرج

 دیاینشیپ عضو نیا هیاشم و ییظن هکنیا یارب

 نیاب یکدیسر رومأم شیامن یلاعیاروش كي
 قق دش راک

 ترازو هیلاع تاماقم یسدر» نابرج رد

 یاهارجامب تاعالطا ترازو و رنهو ثگنهرف

 اهملیف رشکا هک دندش هجوتم«ییخا یاههناورپ

 ذاهک «مراد تتسود راوهناوید» ملیف هلمج زاو

 دیدشتفل اخماب ,تساهدش فیقوت ناتسداد فرط

 هدنیامن و هدش هجاوم تاعالطا ترازو هدنیامن

 تسا هتشون نیف اردوخ تفل اخم لیالد روک ذم

 هجوت نودب ملیف یسدرب نویسیمک نیا دوجواب
 نیا هناورپ ۰ تاعالطا تدازو هدنیامن یآرب

 .تسا هدرک رداصار اهملیق

 رظن اب هک اهملیف هیلک نیازادعب لاحرهب
 دهاوخ تر اعیاروش نیاب دوشیم ورب ور یفل اخیم

 :زادنت رابعملیف شیامن یلاعیادوش یاضعا ,تفر
 نواعم دنمت داعس رتک ۵ پیت رس راسمیآ

 .نوامعم ادیوه نودب رف - تاعالطا ترازو

 ترازو نواعم یفب رش رتکد - هجراخ ترازو

 نامزاسنواعم یدیجم رنک ۵-شرورپو شزومآ

 یدیمح رگشا رس راسهیآ تهچدود سی رو«مان رب

 دومحم رتکد - روشک لک ینایرهش نواعم

 یرون هجا وخ میها ربا-هاگشناد داتسا یعانص

 هدننامن - هیدمحا رّذآ مناخ تب سانشناور

 هدنیامن تاعوبطمنمجن | باخعن اب تاعوبطم

 و ملیف عیانص هیداحت ا باختن اب ناژاس مایف

 . اهامنیسیاکیدنسباختن اب تا راهامنیسهدنی امن

 یجاتنآ مانی نامیاهلیف ودنراد یرارکت یاهملیف

 ین ایمک نالفیگ دنی امن اییدنه .دوشدیدمتدی اب اهن آ هناورپ

 یسدربنویسیمکب یجراخ رخآ رد نایتراشپ
 نتطاخ ض وج هم ۳

 نیا لذم هک تا هتخاس

 هب دیاشات مينک هضرعمایف ناش

 نسب نآ یایازم زا میناوت

 .موشرادروخ ومد ورد دی اب ام همه هک

 یو. حس

 رس ٩ ...۳

  هدرب یور

 سس

 1 (ی ایل اتیا) رکید لوغ یوجگنج 0

 نام رد ) ناریا هایس تازرابم هب طوب رم ملیف

 هلب ود رد هک ) ملیف نیا دد هک ناین ان وب اب تسا (هاشرایاشخ

 هنت كی « زوب دویتسا»یاق ۲ (دن اهد رک ض و الماک اد شن اتسا ۵

 . دتس رفیم تمد زههب اد اهن و هتف رگ ارمجاهم هایس یولج

 تسا مادن ای اب ز نامرهقیبا تایلمع هی ام نامهرو زاب ملیف

 ًانیسا هدش هتخاس یئاکی رمآ ناد رگ راک كي طسوت نوچر اب نی | هک

 «اک و رالی اد» و «وژن ومودنلیم» .تساهدمآ دد راک زا جیهم

 . دن اهد رک مها رف ادملیف یقشع یاهکی رتنا

 : (یسیلکنا) تٍالمدال
 . ناربا دد یلیخ ششپ اما نیل وا رد هک تسا یملیف

 زاسملیفمهن ۲ ناسمایف كی راک رظن زا هن افسًاتمیل و درک «لگ»
 تخس یمالیف و تسیث یاهدن زرا رثا « یل راچ لذم یا هغب

 یتاساسحا و لاتن امیتن اس صوصخب و تسدکی ریغ « راومه ان

 یدمک تاعطق هک تسا ی زیگن |كشا ملیف « تساهدمآ رد راک زا

 یدمک هی ام نامهرد یل راچ شاک . دیسچیمن مهب نآ یدژارت و

 دا شمسا هک ملیف نیا رگید ناگشیپ رنه . دن امیم یقاب

 «نوتیک رتساب »6 مواب رلک »دشيمهمج رت ههنحصیاهیث انشور»

 . دنتسه «نیلپ اچیندیس» و (هات وک ی لیخ لری رد)

 : (یئاکیرمآ ) باوختخت ناتساد
 مدآ «مایف نیا نادرگ راک ناونع «یوا فا ارد مسا

 محا زم» ملیفنوچ دنکیم نیبدب رثا نیاهب تیسا یردق ار

 دد توافآ كي طقف .دوب فرخ زم یروجدب اق یمه دی وشن

 «وریپ اش یلن اتسا» اد وی رانس ملیف نیا هدومرد هک تسانیب

 لدب کنچ دایز ملیف ...دو هتشوذن ملیفنآ ددوهروو هتشو

 . لامعانی اب تسد هک تس«ودنارب» دوجوزا فیحو تسیا نز

 مه «زن وج یل رش» و «نوی دیویو» ... دن زب سو و فلج
 . دا راو یزاب

 : (یدنه) نیدلا ءالع « اباب یلع«داددنس
 « رامک پی د رب ! نش و راهیدنههب ناممشچ اهیث ای" اتی | زادعب

 .دن را ههدهعب | دیدهک الثم مليفن |یلصا یاهل رزاتمم و « نله

 : (یئاکیسآ) ان وزیرآ نان زدار
 تسا نرتسو مایفنیا لوا هشیپ رنه «یف روم یدآ»

 .دراد «یق اد لکی ام» و « رپ وک نب » لثم یرگیدناگشیپ رذه هک

 3 : (یسیلکنا) هاگترپ هبل ۵
 همان رب » نآب ًاحالطصا هک تسا روجهم یاهملیف نآ زا

 (ناتسب ات لثم) امنیس یداسک مابارد الومعمو دنب وگیم «نک رپ

 لیبق نیا شب امن اب اهامنیس تسی بوخ . هوشیم هدادناشن

 .تسایلمهم ملیف . دننک با رخ ار ناشدوخ 6 دنوم >«راژ 7۲

 ۳ . دننک یم یزاب هوویهنآود ات وراچب ر

 : (یئاکبرمآ) هوویلاه یئالط یاهلاس
 رایس) 4٩۲ یدراهلرول یاهملیف یصع زا تسا یبختفم

 زا « زین یلعف هخس نیمه تروصب یتح و هدش باخت | دب

 . دوشیم بوسحم یمیدق و هنهک یاهملیف

 ۱ (یئاکیرمآ) شاداپ 0

 سک اهنوچیاهشیپ رنهاب نرتسو هنیمزاد تسایملیف

 و دروخیمن شقن نی اب الصا هک (ید وس ًةشیب رذه) ودیسنوف

 . تساددمآ رد راک زا یفیعض نرتسو . ویمیم توی | نینچمه
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 رد
 ناوارف هجوت دروم شایصوصخ

 :تسامتس ناکتشی رخ
 یزرتا6 نوش نسمه :ودنلپس تایاد

 نر تر هک یصاخ عضو تا

 ناوئعب" وا تمس و هفیظو و دراد

 هاوخل دو نی رتف ورعه زایکی نر

 یوزرا ال اف :اهتسناد ره ق
 هد ود نانزو نارتخد زا یرایسد

 هک یسک دننک یم روص" همه .تسا

 زورما هشبد مه ندرت دم نسمه

 یاتاوتم هیلک را دشاب امیجس

 یدرم نینچ اد یگدنز ینون اق

 دادروخرب جو نیرتهب هب
 دروم هکیل |اعص ) دهاوخ

 هدعاقنیا زا یلکد یی نایاد

 نادنموزرآ رگ ا و سا یفشتسم

 شیک دنز فیک و مک زا وا ماقم

 نییغتهک تسالکتشمه دنشاد ربخاب

 ...دنهدن هدیقع

 ناباد یسع هی کام
 نیچرهزا لبق دیاب دشاب 9

 هتشاد یناوارف لمحت و یبص

 لمحت .نیمغیب بویا د>ح رد دشاب

 یرناک نوشمانبیرهوش اب یگدنز

 دناب نمیج مسای ار وا ایند هک

 .تسا ی اسیف تق ط راک هرس انشیم

 تا ۳ دیا نایاد فرطکب زا

 نوش دز ارذگب سا اهنتب ار تاق وا

 نتمک دوخ تادهعت و لغش تلعب

 نس بش هک درو ایم تسادد تصرف

 مین و دراذگب شدوخ نیلابرب
 عراق ی یی هر نفس

 نم اد فلتخم یاهرهش یاه

 تكيهچرگ گید فرط زا .درذگ

 و نزار نوش و وا یمسر دن ویپ

 دناوتیمن نایاد امادسانشیمره وه

 رد یرناک نوش هک دریگب هدیدن

 یایژروپوبحم دناب زمیج بل اق
 و تسا شناسنچهه زا یرایسد

 نکس یا ام افواضت فو یا یا
 . دن زادن ایب یگداوناخ سکعود

 دهاوخورب ور یدسح و ضغد هچ اب

 نایاد و هینج زا زاب .دش



 یایندب و تسا هشیپ رذه دوخ

 ی ی راد و و راب ودند ید

 ارت | توام هوش و سا

 هک دن ادسیم الثمو دسانشیم بوخ

 یترامصت للعب اههدنشک هست

 دن راذگیمراشذ تحد ار شره وش

 دهدیمن قالط ار شنذ یگا هک

 یهاظوا اب رتمک رودقمل |یتحلق ال

 یک داون اخ ید دوم 9 دوش

 لکشمنب خآ هرخال اد و ۰۵ داد ج

 یرسمه هفیظو رظن زا یمومع

 نمیجند یفذ 150 تست ص و ک نوش

 راد ٩ هتف رگ مه ار وا تماد دژ ای

 ی ی هوش ود وا عقاو

 یرگیدو یرناکنوش مسراو یعقاو

 !دن اب نمیجمساب یلایخو یکتخاس

 دانک یل وا اب دن | وتد نایاد نا

 ۱ بیجعذ وفن لد اقمرد املسهدپ و

 .داتفادهاوخ یاب زا یمود

 هچ هک دینیبب لاحنیا اب و

 یطاشن اب و دنسن وخ و دایدرد نز

 دوس نبچ همه را هک تسا

 تاساسحا و رثه و هفرح یتح

 هدیشوپ مشچ شیوخ یعیبط
 . تسا هدش یرناک نوش نزو

 تساهنتهناخرد ًابلاغ ميتفگ

 و كيشرايسب تسا یاهناخنیا و

  ندشل «نوتک » اه دم ج امیر

 شدن زرفود اب هناخنیا رد نایاد

 تفهیرتخد یکی دنکیم یگ دنز

 هوش زا هک «اناووج» مساپ هلاس

 هلاس هسسد یمود و دراد وا

 . دوست اجمساد کر ک نوش

 تلد و اههچب انس رو تب هن اح

 نیارد

 دننکیمیگ دن ز وا اب مه مدختسم

 نیااب ندرک یزاب نایادیمرگ رس
 هن اخ یاهراکی ی ترس « اههچد

 زاوا ی اگرتاک توقف صخعروها و
 هچد راظعنا هرخالاب و ندناوخ

 هدوشن هابتشا .تسا ندیشک ار موس

 ,دشاب هلماح هک تسیننیا روظنم

 یرناکنوشموسهچد زا روظنمهکلد

 هچب كيب هناخ رد وا نوچ تسا

 یزاببایسا درادتخابش رتشیب

 گل تشم اههچب لام اد بل اغ شیاه

 رادعم كد را هدش اش و تسا

 یک وک یامیپاوهو لیبموتا و نرت

 اهندزقن و اهیریک هن اه .یق رب و

 هچب سپ تي تایصوصخ مامت و
 تسا عمجوا رد قلقدب و ناطیش

 و ترد ای درم لاح نع رد سا

 ید او زا تمس ۰ تسه مه یاهدارا

 شومآرف تقوچیه اد یرورس و
 دنکیمراداو ار نایاد و تنکیمن

 دوخ داتفر و تاک رح همه رد هک

 6 هناخ جراخرد هچ و هناخرد هچ

 دد ۳ طظفحار وا هک سس کت اش

 و یتاغیلبت رظن زا هک صوصخب

 ۱۳ ید سد همه کراس را

 زا :یاهعفاو نی رتذچوک دصرتم

 . دنتسه یرثاک هداون اخ فرط

 همان زوركينایاد تسالاحم

 تست نودب ار ساکع ای ناب

 5 اخب « ق» زا یلعق هزاجا

 هدشن رداصهزاجانیا کا و دهدب

 یاهعلق نوچمه هناخ رد , دشاد

 .دن امدهاوخین دوشگ ان «مکحتسم

 دوش هداد هزاجا هکیت دوصرد اما

 دبح أصمد وا اد یرداگنربخ و

 تاملپیدكی لثم تسرد دزادرپب

 و تقد دوخ یاهفرح و تامل رد

 اد ابمهک دهدیم ج رخب یراک هظف احم

 فالخرب هک درپب شن اهدزا یزیچ
 صوصخب .دشاب یگداوناخ حلاصم

 یلاّوس «دناب نمیج» درومرد رگا

 باوج [تعلطم دمآ لمعب وا زا

 : دهدیمذ

 غارسدیورب دروم نیارد
 نابرج ردنمزا یتشیب وا, نود

 ندا دتزاوجح تجار وتسا

 . دراد

 نوش اب شیپ لاسششیتف و

 خیادا نیو , هشاشش) هک زا
 ات سرت وا مقوم 0 دود

 دود یاهدش دنخاتش و دادعتسا

 و راک هزات یرناک نوش هکیلاحرد

 دوبدن ابنمیجنیا و . دوب مانمک

 درک ضوع ار نیچهمههدابکی هک

 اد دووها, تخاسادوک یگدو

 3-٩ دوخ دادننتسا .معرلع

 «ننوجمات»رداینآ را اج هن ومن

 دی اب ؛هداد هئارا «هسلخو جن ر» و

 فورعم وسانشرس هوش هیاس رد

  دنک یک دنز دو

 شا هناخ نفلت گن ز زورره

 یتقو و نه رد ادصد راب اههد

 فرطتوکس ابدرادیمرب ار ی

 ینارتسخد اهنیا . دوشیم وربور
 نهظمیادص ندینشدیماب هک دنتسه

 نفلت هناخ نیاب «رصع ساده

 فیطل یادص نآ یاجبو دننکیم
 [-هینیا همه . دن ونشیم اد نایاد

 داکچامادنکیم هدرزآ نایاد حور

 دی ایم شیپ لا وس نیا ؟ درک دوشیم
 نزنیا ایآ لاوحا نیاهمه اب هک

 یاهن ز همه ؟تسا یتخبشوخ مدآ

 هسک دننکیم لایخ نینچ یگید
 یرثاک نوشرانک رد ندرک یگ دن زژ

 نایاد ایا تا ضدعیم یتخبش وج

 : هک دنکیم فارتعا

 .متسین تخیشوخ الماک نم

 . ماهدوبن مه تقوچیه
 ؛یتحد دد و یتخیشوخ هل اسم

 ینامرنتشوهب عورش هکیتقو زا

 حرطمشیارب یتشیب «تسا هدرک
 ۲ ٩ هحفص رد هبقد



 مس

 . دن وش انشا ناپس یاهروشک یامتس اب

 (۱۵۲۳) « ناگدروختسکش زیگن امغ یاههنا رز

 ن ۳ ی امنیس
۴ 

 تفهو تصش زا ۱۹۶ 1 لاسرد هک دش ثعاب دیدشروسن اس
 دوجوب ملیف تفه طقف دوب هدشهضرع هیهت یار هک یخیرات ملیف
 نادرگ راک هک دوب «اواسوروک هرثا«وا-ون اروت »ملیفیکی هلمج زادی ًایب
 هک ملیف نیا دشو رب ور روسن اس یریگ ولجو عنماب نآنتخ اسزا ثعد
 عقاورد دوشیم بوسعحم نادرگ راک نی هتسج رد و هدن زومآ رافآ زا

 تسا «یتادوماستفه»و «نومشا ر» ییظن ما یدعب یاهراکیلصا حرط
 ملیفود نا زا یلیلجت هچ اهدعد برغ یایند هک ميدوایب رطاخب

 ادروآ لمعب
 و هدشرث اتم دایز برع گامنیسو ترعذا لاحرهب اهینیاژ

 یاههژوس ندرد نر دارا یاد یدایز شالت اهیئاکی رمآ .دنتف رگ هی ام

 ملیف زا یرایسد هک دنتسن ادیمنیل و دز درک ینیاژ یاهملیف رد یمیردق
 دوشیم هتخاس برغ دیلقت هب هک ینپاژ نردم یئانج یسیلپ یاه
 ردتسا ملسم هچنآ .دراد ار یمیدق یاه مارد هیام و حور نامه
 سرتسک از یامنیسرد اکب رمآ ذوفن کگنجزا دعب یاهلاس نیتسخن
 نادرگ راک ) «ارپاک كن | رف» یاهیدمک ملیفزاات دنچالثم تفاییدایز
 دد اهیئاکیرمآ یعساب انمض .دش هتخاسینپاژ گن راب (یئاکیرمآ
 نیا .تفاب هاد ینپاژ یاهملیف رد «هسوب»«یسا رک ومد نداد جاور
 و بوجحم یندوصب تشادترب افهینپاژ نتسو موسراب ادتپا هک راک
 تراسجاب اهدعبیل و (خرمین ود هیاس) دشیم هداد شیامن هدیشوپ
 دادومن هک یرگید اد اسهزا ۳ .دید رگ حرطم ی رششید تا رجو

 طود رملئ اسمو هنانز یاههژوس نتفاب هار دوبیسا رک ومد نینچ كي
 یاهملیف میدادفیدر نیارد .ینپاژ یاهملیفرد دود نز یدازآ هب
 زوركي»و «جاودزا» «س.رتک ۲» ۱۹۴۷(۰) «سرتک | كي قشع»
 یسارک ومدهک دشیم هراشا یرخآ ملیفنی ارد ««نوزواهداون اخ اب حیص

 رد ... دهدیم ینعمهمه یارب قشعو هسود یدازآ زا رتالاد یزیچ

 وتودوتسا نارگ راک باصتعا نوچ یاهژوسیتح هک دود لالخ نیمه

 ار ادرف هک اهنآ» نوچ دش یملیف هیهت هیامزین «وهوت» یزاسملیف
 .وت ومام ای و ریجاک و, واگ یک هس .اواسوروک ین ادرگ راکی «دن زاسبیم

 (۱۵۳۲۰) ۰ ۱۵ یب نیمذ هعطق كي یا ورا ام ر# 0

 دادعت نج نیت یامنیس رد لاحب ۳ گذج نامز زا

 («ارامیشوی» و «اتیشونیک » ,«اواسوروک »لثم) ون دادعتسا یدودعم
 دوجوم نانادرگ راک دا عت ات مقر ندیا و سا هدرکن روهظ

 اهن درگ راک دصردجنپ ودون نپاژ رد تسا یزیچان مةزنپاژیامنیس
 و دننکیم یقرت دنشاب هتشاد یاهرهب دادمتسا زا هکنآ نودب
 . دنهدیم همادا ملیف نتخاسهب بت رم

 «اتاک اسوریشن اس» نتخاس ۳ کنج مایارد هک «اواسوروک »

 «بلاجهبنشکی» ملیفاب ۱۹۴۷ زا دوب هداد دیون ادبوخ یاهدنیآ
 هدررک زاغآ ار هدنزرا یبرجت دیدجو مددق مارد یرس كلد .نتخاس

 یاههبارخ نایم هک دود یقشع هراب رد روک دم ملیف .داد همادا و

 ینیبدبرد هک دوب یاینیبشوخ دجاو و دوشیم روراب گنج زا دعب
 . تشادن نیظن نادود نآ

 دعیب گنچ زا زین «وشوگ هک وسونیه» و «وزوا وریجوسای»
 د وشرمب وسحمهدمع هصیصح ط رفم یگداس نآ رد هک |رراک شور تب

 اتدراد هجوت اهمدآ هد رتشید شراثآ رد هک «وزوا» . نداد هماد|

 ینعی«ینپاژ یگدنز تدحو هطقن هیاپرب ادشیوخ راثآ ,ناتسادهب
 رد چیه ًابیرقت قشع شماوغ نوچ یزیچ و دهدیم رارق هداوناخ
 افشعا یف نس امنیس یداع یاهكرنکت هد اتم ی و۰ درادن هار شراذآ

 مارآ نایرج هک دهدیم حیجرت عیس ژاتنومهب لسوت یاجب و تسا
 راتفگ بوذجم یچاشامت و دشاب هتشاد نایرج, شی اهملیف رد یگدنز

 یگدن ذزاینپاژ لیصا یلیخیقلت كي دجاو هک دوشینیریش و هتفون
 دراد همادا .تتشا



 یسیلگنا تاب
 هراگ وب كرد زا یئابرفرح

 یراکبهتسب یسک رهشزرا 8
 هنافساعم و دهدیم ماجنا هک تسا

 راک اریفتا هک ملک رازقا یاب تره
 :مایرخ آ ملیف ودماهدرکن یبلاج

 یتح«گنیل راد» و«نلب یتسدوم»

 نورید بآ زا اردوخ میلک هتسن اوت

 ود نیاب عجار یرصتخم .دشکب

 فزوجیتق و .منک یم تبحعص ملیف

 | رزلبیتسدوه تف رگ میتماصت یزول

 هک تفریتب واکین وم غارسد دزاسد

 راهظایتحو تری دو ًاروق مه وا

 راکنی اب تسد یزول اب نجهک درک

 روطچدین ادیم شدعب .دز دهاوخت

 نضاج یاهدننک هیهت چیه ؟دش

 لوقب اي دهدب لوپ یزول هب دشن

 بآ یوت ار دوخ لوپ «ناشدوخ

 داچان یزول هک دوب اجنیا .دزیرب
 هک دش گون از لیراد نمادب تسد

 كوناز . تخانشیمن اد وا الصا

 :تفگ واد

 رگید یتیواکینوم نیا -
 5۱ :تیتتاا

 یاجب هک درک شرافس دعد و

 ملیفنیا رد ترگ رامنآ :اکینوم

 داهنشیپكونازهب یژو) .دنک یزاب

 اعتیوم هغاهللیف زا یکی اق
 از فتو هعب دنیا
 شب ار «هفداح» ملیف .دناوخب

 دعب .دمآ ششوخ هک دنداد ناشن

 رارّقا ابدناوخ ار داواع هک مه

 ؛یتواکین ومدرومرددوخین ادان هو

 زا .تشاد مالعا ار دوخ تقفاوم

 دوشیم داقفعتسا یا گل وز ار

 ار دوخ نادرگ راک هک دنیوگیم

 درومزد لقاال اما دنکیم هراچیپ

 زلب یتسدوم ملیفو یزول فذوج
 یچیقهک تساوخار تمسقكي طقف

 هک درک قیدصت یزول دوخو دوش

 . تسا هدوه یئاجب راک

 هکناتساهدشیاهنهک هشیلک

 بوخهشیپ رثهام دننک یماعدا همه

 تسا لکشمبوخ هشیپ نحو میتسه

 نماما .دوشب روهشمو کگ رزب هک

 هگر زب و ترهش یارب تقوچیه

 مششوک هکلی ماهدرکن شالت ندش "

 یسپ تي هک هدوب نیارب هشيمه
 طارشو تافصهمه اب .مشاد بوخ

 ؛بوخساسحا .بوخ قالخا :نآ

 ای هتسد 2 راتفر و یعبط خوش

 رددهآ وخب نیل نی اقعتلا ! اهمن اِخ

 ۳3 هنر
 یمدا نوسچ :یگینوتنو نشه یک دند

 .دزادریب یفانگ تمیق دیاب .دشاب

 مگ رزبهناخو مدرک اد راکنیا نم
 سیورزل ور لیبموتا «دتسیمه رد

 یاربنوچ مدادتسد زا لوپیلک و

 یلیخزا دیای مدآ ندود نملسخح

 .درذگب اهزیچ

 زالیقینعی ۱۶۹۵۱ زا نم

 دازآ یامنیس و ون جوم روهظ
 ناشن ۴901 ملیف اب , ی

 . مراد قرف نارگید اب هک مداد
 عقاونیدقتنمهجوت دروم ملی نیا

 هماين لمعبنآ زایل ابقتسا اما دش

 نیل وا ۰ ۱٩۵ ۶ رد ارجام نیمه

 دارکت یزول فزوج ای نم ملیف

 مدیفرد ۱۹۵۸ رد دود رارق.دش

 نهام. منک تبک یش نفت یق یشدال

 یلیخ سن دال تیصخت هب و ملیف

 سفال ار شقن ندا و متشاد هوالع

 همت اما متسنادیه دوخ رک

 نیا یاعدا و تمظع زا اههدننک

 تخادرپ هب یضاحودن دیس رت هژورپ
 داد رارق و دندشن نآ جراخم

 ۹ درک وغل ارموتیث وکسا ینفتترا

 .مدشضی رمهصغ زا دینک رواب

 مدرک یناد رگ راک

 شیپ لاس هدزاود نم 8
 مدختسهملیق یود رانسهک ارینامر

 مدوب هدناوخ هدش سابتقا نآزا

 دوبهدناوخ ارنآ مه یزولفزوج

 فا تلاد رآ ملیف ناکما هراب رد

 اهتیحص مهاب یزول و نم ناتساد

 هک میدیسر هجیتن نیاب و میدرک
 و اس دوز یلیخ زوُه راک نیا

 .دوب مهاوخمهیبوخ یلیخ مددتسم هدش ندفریذپ یگدامآ زونه یچاشامت

 یزول شیپ لاس ود .درادن ارنآ

 تقو .دروآ نمررط اخب ار هژوسنیا

 . دود هدیسر ارُف ندشراکب تسد

 شقن هک مدود ممصم نانچمهنم

 مدختسه نآ ینعب ۰ ملیف لوا

 نکمم هچرگ مرکب ار لدهایس

 اب شقن نیا که امق مدع هک دود

 عقاو مدرم دنیاشوخان نم پیت

 ولی تیهام سیغت نیا .دوش

 عقاو ردو دوب جیهموبل اج میارب
 اب هک تفریم رامشب یکسیر
 یقیفوت . تفرگ ماجنا تیقفوم

 ملیف نامرهقشقن یافیارد نمهک

 رتشیپ مددوآ تسدب «مدختسم»
 البق هک دود یرک ون راتف رزا مهلم
 «ندز فرح زرط .متشاد مدوخ

 تانکس وتاک رح هیلک و ؛ندفر هار

 ار نیا .مدرک دیلقت وازا اردوخ

 یادتبا رد مدوخنم هک میوگبمه
 لوغشم لغش نیام یتدم یناوج

 یبوخیلیخ دمآ رد ًافداصت و مدود

 رد .مدوب یضار الماک و متشاد مه

 هنحص صوصخب «مدختسه» ,ملیف
 نم هک تشاد دوجو (یاکیشم یا

 فرح رفس ندرک عمج نمض دب و

 لوط هقیقد ود هنحع نسیا .من زد

 یرادربملیف نامه رد و تشنه

 دشهداد صیخیشذ یل اعرایسد ؛لوا

 تك لثم تسرد نم هکنیا ینعب

 باسح و یعیبط تاک رحأد ومدختسم

 . مدود هداد ماجنا ار مشفن هدش

 نمد یتمدخ هچ امئیس هک دینیدیم

 كرتار امشسزو کن وا
 ی

9« 
 مهاوخ مدختسمهید اج اسم مذک

 ۰۰۰ نملتنح

  تمسقیم هک دینادیمار نیا

 ًاضشق مایف نیا زا یچوک

 سپ هتفهکی ؟ ماهدرک ین ادرگ راک

 هد یزول ,یدادربملیف عورشزا
 نمودش التبم یدیدش یولهپ هنیس

 تشپ زاوا . متف رگ رارقوا یاجد

 دادیم نمی رمزال تاروتسد نفلت

 صوصخب . مدرکیم راتفر مونمو

 رد.مربره ماد ار "ناروتسر هنحیص

 زا اهیگشل یهایس مه هنحص نیا

 دزمتسد نودب و دندود ام ناتسود

 ملیف رد ناشدوخ یاه سابل اب

 نامهمراهن تيطقف و دندرک تک رش

 ام فیعض هجد ود یاد .دندوب ام

 دوب یبوخ تیعقوم نیا
 یگلاس ۸۰ ات

 یزاسلیف یزول فزوج
 بقوفق نیچیسک را.تسا ی انغعسا

 سک رهزا امادها وخیمن یاهداعلا

 دوخ نم .دریگیم ار راک نی رتهب
 یطاخب ومن ادیموانویدم دایسب ار

 ماجن شی رب دها وخب هک راک ره وا

 الد اقعم ار دوخ مه یزول . مهدیه

 هع وسن ارف نیدقتنم هءعرم اج نوددم

 ۱ ؛وا یاهراک ید ایزرا اب هک دن ادیم

 ار یو

 . دناهدناسر

 شو وسخ هتسد ات ماقمد

 یزول فزوج اب زاددعب یدنچ

 3 ناطلس» ملیف ینتدوک مات ۳ و

 نینملیف نیاب .میتخاس ار «رهیه
 دد مهار شنا . مدقتعم یلیخ نم

 ینعی لاک لسن كلي هک دین ادب تسیذ

 تک رشلوا گنج رد هک یصاخشا

 ملیف نیا ندیدد « دندوب هدرک

 ود رد وهزو رهدجیه ملیق .دنتف رث

 یکی هک دش یرادربملیف هخس

 .دوبیرگید زا نت مر اههخس زا

 یاهداعلا قوف شزرا هک ملیف نیا

 | ردوخ هتتسد 2 ماقمهتسن اوعن دراد

 یامنیس.ام دروآ تسدب مدنم نیدآ

 تان تا لاوج لسن و سیلک
 یاهظدل .مد داد رارقتیعقومنی ارد

 وامیامنیسهب این د مدرم هک تسا

 :ینیفتربل [ نوچنامن اکشیپ نه

 نمیجو ینتروک مات « لوتوا رتیپ

 تساینامز,دن اهدش هجوتم سک اف

 6 هدر ۰ تست الوو 0 وفورت هک

 دننکیم راک امروشک رد ین وین وتنآ

 ملیف كمي یل اسهک تسنیانمیوزرآ و

 ده اعشه 5 داک نیاو مک یزاب بوخ

 دنک ادیپ ههادا میکلاس

۰ 



 هوج و نیلج اچ کر طقف ات درد

 . نروا كبو دنا رس تي « دداد

 زا رت بلاج : ه « تسا بلاج یلیخ

 رفن هس نیا دنیبد ناسنا هک تسن | نآ
 ایف وس ابقح . «دننکیمراک رب دکی اب

 ناسا اهک تسا با اجیلیخ تسا ندوا

 یردا و ربملیف هنحص داد نیلد اچیا راچ

 لوغشم هک دنیببس رون زا ینمرخ ریز

 اب روطچ ۲ ؛ تسا مایف یث اد رآ راک

 نا ابیرتسک اخ یاهومو هات رک دق نآ

 دشکبم هاب رف دوریم فرطا ۲ و فرط

 ین دیسشرسپ و ودنا رب دن اه یدرهو

 ار یاهنحص ره4هک دنک یم راداو اد

 زاده هزات « دننک را رکآ راب هد زا اش

 یاهوم اب « هنحص را رکآ راد هو زن اش

 شش اجزا یضارات یا احار یرتسک اخ

 دهدیهناش اهروتک ۲ 4۱ وو وشیم دل

 شا ادص . دننک یزاب دیاب روطچهک

 تاهلک یو تسا مارآ 4۲ لاح نیرو

 نامشچ . دنکیم دیک أت هنا رمآ تل احاب

 یدج یرمکی ةدنیاما شف افشو یب ۲

 ت اصع یتقو , تسا ریآ تسخس و

 ودنک ی م تشمار شتسار تسد ی وشبه

 زوردنچ . دب وکیم شیچ تسد فکب

 ود مایف زا یاهنحص هیهت ماگنه شیب

 هک د رک نا فرصا د شعقو مامت تعاس

 رتخ د شش نایهزا اد ینیچ رتخدود

 یفالتخا نادنچ یرهاظ ظاحل زاهک

 , دنک باختن | دنتشادن رگیدکی !

 ناسا هسک تسا بلاج یلیخ
 یرسجآ یاماژید رد ار نوا ایف وس

 رو 4هسک دنیا ید اشک و دنلد کا ر

 نوا رامب قلعتم ملیف ناتسا در د تقیقح

 اهنیا همه زا رتبل اج . تسا ودن ا رب

 یطابت راهسچ دن ادب ناسن هک تسنیا

 و دداد دوجو نیلپاچو ایفوس نایم
 نز كي هک دن وذیم ثعاب یث اه زیچهچ

 نشود رم كد 4بار یلپاث هل اسکی ویس

 4سلاس دانشه ابی رقت یسیلگنا رکف
 و ککرزب تبود نا و دنک كيوزا
 ایف وس و ودنارب ینعب امنیس روهشم

 دق هاتوک درمنی | دنن اوتیم هن وگچ

 نایم ابآ و دننک كردار یرتسک اخوم

 ٩ دراددوجویقیمع و مرگ یتسوداها 7
 باوج ام اجنیادد نروا ایفوس

 میتسه تسود منوگب رگا> : دهدیم



 یریکتمو اعدمرسب مدآ تسا نکمم

 مشوسخ نیلپاچ زا نم . منک هولج

 و یتناژ مدآ ًاعقاو وا : دس آی م

 ۰ تسا ین اب رهم

 مس ریهراک رس رب د یهک یتق و حبص
 و دریگیم ارسم غا رس ند ری اس زا

 : دس رب یم بآ رم

 ۷ تس اجک نمهقاللعد رومسب رتک

 عون كي ساسحا مدوخ رد راک لئاوا

 را-چد « مدرک یم یتحادا و سرت

 و مدووب هدش یدیدش ناجیه و باهتل |

 مدوخمتسا اوت یما مد رکیم مهیراک ره

 مروآیب نوریب یتحاراس/ نیا زا ار

 راچد م۵# نیلپاچ دوخهک مدیمهف دعر

 تاا>تقوت ۲ و هدش یقل ا> نیدچ تب

 . موروآ تسدب ار وخ یوداع

 اب اکیسدوب روتپ و اب ًاملسم نیلپ اچ

 4 ی اکی رمآ ناث اد رگ راک زا یضعم

 « دز روگ ی م شو رد ارم ًامثاد

 ی ابصعو دن دنخیم و دننکیم یخوش

 ند رک فر رعتب عورش ده و دن وشیم

 درسم كد وا . دداد قرف « دننکیم

 فر رعآ یسک زا زگ ره . تسا یسیلگ |

 ار شووخ هشیمه و دنک یمن دیجمآ و

 درادتسود « دنکیما كم وزن ناسن 4

 شا دمدآ هکیئاجاتدهدب ميلعت ًاماد
 تسد رد ملق و ذغاک هشیمه دها وخیم

 تشادد اب اروا یاهف رحو دشاب هتشاو

 یتقو» : دی وگیم نلب اچ الثم . دنک

 در اب دینک یه یزاب نیا رود لب اقم

 < ساسخا  ساسحا : دینک _ساسحا

 دب اب تبحصب عورش زا لبقو ساسحا

 دی وگیماب و « رکفورکف « رکفد رک رکف

 ند رک یزاب رو هلئسم نا رتمههم»

 ظذح ارمنی ر (ین ومراسه) هک تسنیا

 یبوخب میناوتب اد نامدوخو مینک

 زاب ایو «میشاب هتشاد ل رتذک تحت

 : دد وگیم

 یلیخندشهتسخ یارب یگ دن ز»

 شزرا زگ ره لوب . تسا هات وک

 یگدت ز رد . درادن ار شدوخ یعقاو

 اب زهک دز یث اهراکب تسد دیاب طقف

 . « تنش اد یرو رض و

 نباب اچ ر ده یژرا او یداداش

 وا : تسا ین ه رک رواب هراد هوچو

 ۲۸ هحفص رد هیقد







 یدراه زاوسنارف یتقو
 دوشیم ره اظدنحصیور ندناوخ یا رب

 ۱۷۲ دنلب دق اب تسا نیمغ شاه رهچ

 دوالوب یلاوختسا و كيراب ندب و

 راوعادش و دشوییم یزیگن | مغ هایس

 هک تسنیا لثم .دنکیم ایب مهیه ایس

 هدش ره اظیسک یزاوگ وسم۶ دد ادا رس

 شتر یاهوهق دنل یاهوم . تسا

 و تي راب یاهه اش یورسب) دمی

 نامشج تسا هتخب ر ] ( وخ

 یی ایل وخیل ام و تاه ی

 وجس و نیکست

 ۰ دراد هدنن | وخ اتتسا رک وداج رتشبا یو راه

 زاوآ كانمغ و مرگ یئادصاب

 مدرم ۰ دنکیه توکس دعب .دا | وخیم

 شدوخ هکنی |لثم .دنن زیم فک تدش»

 یهاگن دش هد رک شوما رف ًالصا ار

 ند رخآ 4 ود زادن ایم تبعمج هب ی رس رس

 .دنکیم شو اهقب وشآ و ۱هند ز فک

 ش اهتسد و .دنکیم یه ات و /

 یه ات وک ناکت یا هچر اب تاسو رعلثم ار

 قاطا 4ب بآ رمان یاهمدق اب و «دهدیم

 زاوسنارف .دوریماههشب) ر

 و یلومعه مدآات تسالآهدیا رتشیب

 .ه) اس ۲۱ رتخد كار ال تساهیاس ر

 وا یادص تسه رس زونه اهیچ اش ام

 یادص یهاگ ۵ ود رب نآ اسرو ,دنتسه

 ار ش رعش هک وا نارادف رط زا یاهدع

 هاب زاددس ریه شوگب دننک یم را رکت

 دنب وگیم شا | رادنس و دو (۰۰۰س رپ

 روطنا دناوتنیم زا وسل ا

 ات تخ انشالماک اروا دی اب» .«دن اوخب

 .« د ومآ كرد ا روا
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 < سوبب هاب زا رم » تعنهآ

 یاهدع هک تسا یمیدق کنه آ كب

 ارکنه نیا .دن (هد رک ارث ۲ یاضاقت

 دن اهدومن ارجا یدایز ناگدنناوخ

 هدنن اوخ «نیت رامنید» اهن ]نی رخآ و

 زرطب ارث[ هک تسا فورعم هشیپ رنهو

 . تسا هدناوخ یبل اج

 سوبب دایزژ ارم
 ینامسآ همنن مسوبیم ارت هسک تقوره

 مونشیم

 . سوبب دایز ارم
 یاربهکوگبو « مزیزع هریگب مشوغآ رد
 دوب یهاوخنم لام هشيمه

 ادزاوسن | رف ,نک تخر قاطارد

 هدشضوءالماک هکنیا لثم .مد رک ادیز

 شیادآ یتقو » تفگ و دیدنخ .تسا

 الصا مسانشیما ار ووخ رگید منکیم

 مدب ینغود و کا ر یهفایق زا نم

 درک هاگن شیورب ور هنیآهب «دیآیم

 هسچ هآ > هدوآ نوری ادشا ابزو

 داد رس یدنلب یهدنخو « زیگن (ترفذ

 هب عورشو تشاد رب اریاهبنپ دعب و

 یت دوص . هومن شاهرهچ ند رک كاب

 یت روصیرایسب یا رب ایا د رسا رسردک
 .تسا]ل[هدی |

 دوالوپ شی اما نایاب زا سپ

 یدیفس نیجولب راولش د رک نتب یدیفس

 یورب ادشدیفس یاههمکچ و دوم ایب

 یاهسابل هک دو نیا لثم «دیشک نآ

 نادمچ رد تشا دهک یمغاد اد شه ایس
 هتسب اد نآ دوو هدوما یفخم كچوک

 یناوختسا ودیفسال احشی اه وگ .تسا

 تلاحشاه رهچ تین نیگمغاما تسا

 .دراداد یعیبط و نادنخ رتخد كای

 یوسن ارف رادهن اخراک رتخدنی ا

 دوب ملعم تیب رآ .یوجشن |دین امزهک
 ًاتعیمطنم» تفگ دوش ری» هتسا وخیم و

 و دشاب ربا اوه هچ .متسهیشاش» مد

 هشیم۵ه نم « دشخردب دیشروخ هچ

 هسی ر هدنخزا یتحو مدنخب مناوتیم

 متسیل" نیکمغ تقوچیه ابی رقآ .مورب

 تسا هژات یزیچ تذل نیا

 دن داد شوغآ ددارت مناوژاب

 هتخانشن نیا زاشیپ ادناجیهنیا زگ ره
 1 دوی

 شوغآ رد ارت هک درکیمروصت یسکهچ
 مشای هتشاد

 <متس رپ یم ارت» هک منک همزمزو

 ینکكرتارمرگا «ژیچ همهزا رتاهبنارگ

 همآ دنهاوخ ژاورپب نم یاهایور همه

 تفریذپ ههاوخ نایاپنم یگ دن زو

 هتشاد متسودهشیمهیا رب ؛سوبب دایز ارم

 شاپ

 .دنیارگ تقیقحب میاهايود مامتراذگب و

 «اهبشیهاگ طقف

 منکیم هنحص یورهک یراکاما»
 ۱4زودرد یتقو .تسانم شی امآ طقف

 لار ژباختنا زوررد ۱۵۹۲ ریماو

 مد رکا رجانوی زی وات ددیزاوآ لگو د
 دنهاوخیم تقونامهزا مث ادادتسود

 روطن امه مهنمو دننیبب روطن امه ( رم

 «.من اوخیه زا وآ

 زا وسا ارفلاحب ات تقو نامه زا

 هتخ و رف هحفص نویلیم داهچزا شیب

 یا رب یدیدج دمو دیدج پیآ و تسا

 كي الاح .تسا هدومن هض رع ناناوج

 هتسو كي « صوخم هدن زاوت هتسو

 سااژآ هس صوصخم ناوسخ زاوآ

 .دداد سیداپ رد رتفدكيو
 زیچ راهچ» دیوگیم زاوسن | رف

 همه زا رتشیب این درد ار

 : مراد
 یاهرسب زا یکی  موزمان

 .یوس ا رفهدنن اوخ روواوا اسیرث اه

 هس ) یا هچراپ یاه یزاب بایسا

 (ددادنآ زا یلماک و کرزب نویسکلک
 زا ات هسلاحب ات هک ) یسدوک لیبموت |
 زاوهدروآ ردهراپنهآ تروصب (راهن ۲

 زاوآ هتبلا"یقیسوم و (تساهد رب نیب

 روصت نم ادا تسا زیگنامغ نمرعشو

 مکشاو مرعشاب ادنآ رگید هک مذکیم

 .«مهدیم نیکسآ

 تسود زی
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 ایل ات ارد و ام روشک رو هک یاهدنناوخ اه زود نیا 1

 «ان اتن وفیمیج» هددوآ تسدب ]| مموولو» کنهآ اب ین اوا رفترهش
 دل وتم ۱4۵۵ لاس رد هدنناوخ ناونع ان ات وف یمیج . هداو مان

 ناونعب شهاگ داز رهش زا هزاست هک وب لاس نیمهرد دوشیم

 تراجت و یاصتقا هدکش اد رد تساوخیمو وب هدمآ مرهب _رادباسح

 هف رح نیا .دنک راک رجات ناونعب دن اوت دعب ات دوش لیصحت لوغشم

 و دوب زاج كي زود قشاع یو «دوبن ان ات وف یمیج هقالع هروم

 ار كي زوم متد وا فورعم لوقب . ووش ناوخزاوآ تشاد تسود

 یصخش رهبیصا بسانم یاهتیعق وم و سا اش :تشاد شا وخ و کر رد

 دروآ یود مه ان انن وف یمیج؛ب سن اش نذا ًاقافتا دوش دناوتیم

 و دوش ونینیادونییب نا دوا وین زاج رتسک را هراو تسا اوت و

 ایل اتیا 4 ی اپ ورا یاه روش؟ رد مه» ترسنک دنچ یا رجا زا ده

 ه>حفص یور (مش ون یم) 10۷0مانب ار شکنهآ نبل وا و درک تعجا رم
 .ذ رک طبص رود ۵

 دابب یناوارف تیقفوم ان اعن وف یمیج یارب کنهآ نیا

 شی اتس ارث ۲ كي زوم هب طوب رمو یصاصتخا تاعوبطم هیاک و دروآ

 ارمتی رب طوب رم یاهسرد 4؟ داد ناشن یکنیع ناوج نیا و دن درک

 و تسا هنف رگ داد بوخ یلیخ وب هدروآ ایل اتیا هب کی رمآ زا هک
 لیتسا یاراد و یصخش الاماک هد رک هساال ایل اتیا ردهک ی« کنی وس»

 .تسوا هوخ صوصخم

 کگکنهآ بلغا «مدرم تب رثک ا هقیلس رطاخب ان اتن وف یمیج

 دناوخیمو وز اسیم هک ی اهکنهآ درادن تسود و تسا فیطا شی اه

 ثعاب وا صوصخب ٌةقیلس نیمهو دشاب های رفو دادرب و ادصورس رپ

 ورس رپ یاهگنهآ زا مدرم تب رثک ا هک ینارود رد دناوتا هک دشیم

 .هجوت روم . دیآیم ناششوخ ون ادنلچ وا ای روآ و اهلتیب یادض

 نارحب راچد یتدم یا رب ا ات و یمیچ راک هجیتن رد و د ریگ را رق

 .دون وا یاهگنهآ تفا رظو تفاطل زا یشان طقف هک ی نارحب «دش

 هتشذگن اتسب ات - تشاد همادا هتشذگ ناتسب ات ات عضو نیا

 نادود «زیمآ رحس و کر زب هظحل » یولغ ه وگچیه نودب دیاب ار

 . هدنچنب وتنس ی وی دار هقباسمدد یو .تسن اد ان اتن وف یمیج تیل اعف

 شن | ونعهمج رت هک [] دمو )لود وم لیا مانب هادهئارا یگنهآ

 مامت دنن ام هک یندینش « كيولم تسا یگنهآ ( دوشیه «ایند»

 یعقو كنهآ نیا .دن امیم"یقاب هرطاخ رد ان ات وا یمیج یاهگنهآ

 اهن ویلیم هام دنچ تدمرو « دمآرازاب رود ۵ تاحفص قی رط زا

 .تار شو رف! نآ زا هیبک

 یم « ودن وملی» كنهآ تیقفوم دوم ردان اتن وف یمیج

 میسقت هلح رم ود 4 ثاد زوم ًةنيمز رد ار متیا اعف نارود نم

 زادع یرگی دو «ودن وم لیا» كنهآ نتخاس زا لبق

 ار میک دسآ ز یاه) اس نا رد ایس نم نآ زا لبق ۰ كنه[ نیا نتخاس

 مهدب هف رح رییغت هک مداتفایم رکف ني ۱4 عق | ومیضعب یتح و مدن  زذگیم

 ميدذگبالاح) متف رگیاهزات ناج «ودن وم لیا» كنهآ اب دعب یلو

 زا لدق هسک دن راد هدیقع نفلها مد رمو ناسانش كي زوم هکنیا زا

 ردقا ] نم رضاح لاح درد . (مدرکیم هض رع یرتهب یاهراک نم نیا

 و ماهدش یمهم مدآ مدرم یارب میوگب ملاوتیم هک ماهدش روهشم

 رو هک دنتسه مو رم نیمهو دنهدیم حیجرت رتشیب روطنیا | رم مد رم

 .نفلها ابو ناسانش كمي زوم ه دن ریگب میمصت دی اد دروم نا

 ۳وعنهصم6ز تسا هتخاس ان اتن وفیمیج هک یگنه"آ ن رخآ
 ووخ . تسا شرام نب ریش كنه ]عونکی و هداد مان (مینک رکف)

 شن ادجو كنهآ نیا نتخاس زا دعج هک و راد هدیقع ان ات وف یمیج

 رتابیز «ودن وملیا»د كنه[ زا بتا رمب كنهآ نیا | ریز « هدش تحار

 .تسا رتنیشنل د و
 ةشاد تقیقح داش ان ادا وف یمیج هدیّقع

 : دب و

 یا : مذک ی م

 ام یلو دشاب هت
 تم نامه «مينکن شوگ اد « یچومآیسنپ » كنهآ هکیتقو ات

 ت وا رثا نب رتهب اد هودن وم لیا»



 (ترالعال وتپ) ۲

 ۱ هنفه شو رف رپ گنهآ هد

 10 رچ تاحفص هتشذگ هتفه شو رف رپ کنه آ هد ]

 :مین ارذگیم نات رظن زا حرش نیاب اد

 (دالب وهو ره) هدشمامت یرپاک -۱

 (ورت ومته) زورید -۳
 (یلسب رب سی ول | ) لاحتوخ رتخد -۳

 قشع همش 4

 60۲۱ یعا (اوا

۷( 

۱ ۲۷۱۵۵۵۷ 

۷ ۰ ۱۸۵۱۵۷ 

 ۴۵۲9۱۷۵ ب۲ 0۵6۲ (لوک کنیک تان )شخبب | رم بلق به
 000۳6 وه ۷ هر (لوفثیف ناب رام)لوشن رودنمی ایا دزا -*

۵ ۲:۷ ۲۲۵۲ 

۰ ۱ ۱ 

 6۲ ها[ و وب (نوتسا کنیا ود)!وش هدایپ نم ربا زا -۸

۹ 

 ۳۹۳ (فتسب رک ) نيل 1-4
 ۷ هان ههاوا6۲ یو ووعع یثایب 4 اخب تسا رتهب ۰

 ۹ اتدن وف یمیج) ایل د -۷
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 زورما هک «زنوج مات»

 سیلگنا هدنناوخ نیرتبوبحم

 لیامت دوجو ابو هی ايم رامشپ
 یاه «زاوآ» هب ناناوج دیدش

 راک ندوس هکتسا و یسعمجتسد

 هتسناوت «هدنناوخ یاههورگ»

 دیامن بسک یریظن مک تیقفوم تسا

 رد۱۹۶ *لاسرد و دراد لاس۲ 7

 الک» هیحان « دیرپیتنوپ» رهش
 ید ودج « نلیو » رد « ناگروم

 یومع و زدپ . تسا هدش دلوتم

 لانعد ندعم تاک راک زا وا
 دن د هد

 بآنوس
 تسا فطل هنا رت تاب . تسبد ,ذ هباس ون ثاب طقف

 تسا تذل. تسابرد میسن و راهب

 هک ار یئاهزور نگ ره وا

 اذغ لاغذ ندعم رد شردپ یارب

 ندعم شزید سرت زا و دربیم
 دنکیمن شومارف دیزرلیم دوخررب

 نداعمنیا داب ودهک دراد رطاخب

 ردپ هن اتخبشوخ اما دندرک شزیر

 نآ ناین اب رق رامش رد شیومعو

 «درا ود ووزن وجسمات » .دندوبن

 لس ضرع هب ین اس هدزاود رد

 ود هک دیدرگ روبچم و دش راچد
 هن اخ ردكچ وک قاطا كد رد لاش

 هدراهچ . دنک تحارتسا یردام

 زاب ار شا یتهالس هک دود هلاس

 راتیگ هک دوبنس نیمهرد و تفاح

 دیشکن یل وط.تخومآ دوخشیه ۳

 تسرد یرفن داهچ ٌهتسد كي هک

 ۸رت( هحاک یاهبوک رد اهبشو درک

 هد اهزور و تخادرپ نتخا وئد

 لوغشم یدرگ هرود و یشورفتسد

 , اش

 ناگدنناوخهورگب دعبیتدم

 ار زاوآ وا َ تشک قحلم ۳

 ثراب «درا ودوو سمات» شردپ زا

 زاوآ رامشرد وا ردپ .دود هدرد
 « لاغذ ندعم » بوخ ناناوخ

 یا اس هدشیهرد دشیم بوسحم

 جاودزا دیدش قشع كي زا سپ

 ناونعب هک دوب هلاس تسیب دومن
 راب درگهرود ناوخزاوآ كي
 ان تور ندنلب و تسد ار یفس

 وا شدوخ حالطصاب یسک دیاش

 و ترهشرد و دیامن «فشک » ار

 اما و دزاس شروهطوغ تورث

 یثاهل وقمامتو دربن شیپزآ یراک
 بآ زا یلاخوت دنداد وای هک

 هد یگیدراد دش روبجمو دما تگ

 .ددرگ زاب شنیمزرس

 و تشک یاتررا وا یلو

 تسدب یل وپ هک دود هتشذگن یدنچ

 دومن تعجا رمندنلب زاب و دروآ

 دد لاس راهچ زا سپ هرخالاب و
 نودروگ » ۱۹۰۶ لاس یخاوا

 و نازاسگنهآ زا رسکف « نلیم

 واب سیلگنا فورعم ناک دنناوخ

 هتس اشهک ار یماقم ات دومن كمک

 .دروآ تسدد دود وا

 رد «لیویس یمیج» یدوزب
 مانمک هدنناوخ نیا دوخ همان رب

 ۲ هحفص امنیس هراتس
 دفع

 ظطن  تیاع .. الا



 یایب یمکحم 1 ی ی دهاوخ افیا ار ربخدنچ

 ! دود هتخاون وا ها اد ۵ ۰
 ؟ دادو و ناز 0 9 نگر اتو ۳

 «لایورونی زاک» ملیف رد 9
 «دن اب زمیج»شقن «نوین دی وید »هک دهاوخعورش یدوزی اردوخ دبدج

۳-9 
 كلی رد ازیخا یوسنارفنادرگ راک

 ۹۳ 7 ۳# ح ۳
 ننچ یو او ک دهاوخ انیا ۳ كنارف درصد اپ تخادریه هاگ داد 0 چوو یایند ۳ ملیف نا درد

 ره: تشاد دهاوخ یو یزابنیحیو دشموکحم همی نج نکنید یراب یارب و دراد مان

 ! « دن اد نمیج هن و تصش درمرید لو اب لابتوف لوا شقن « ی اب ورتسام ولچرام»

 هک ار موس هجرد یاههراباک

 یارب شردام لیماف مان نونکا

 مات » مسایو هدومن باختنا دوخ

 تک ش دوب هدش یفرعم « نن وج

 ماست مان هک دشت یل وط داد

 فو رعه سل اوسآنس رد لذوج

 ینک ریهحفص ینایمک و. تش

 «1ان 9 )0اب - تنه «اکد»

 نیا هحفص نیلوا ۰

 نا .داتسیف داراب ار هدنناوخ

 یاهگنهآ اب اهدعب هک هحفص

 و پاچ (رود۳۳) رد هکر

 هحفص نیرتهب نآوئعب دششعنم

 : دیدرگیفرعم ۱۹۵ لاس بو
 تنه وا و د تعحفص

 و ۰ ۰ ۰ ٩01106

 2 ست ۱ ۳7 ۳ظقا و ۱۱۵۷ ماتفور هون»
 مت را زر و ون اکر و تسدس یناشخرد یاهتیقفوم

 فرش ویا رد و دندروآ

 5 ۳ اه یر نیز تنهآ هو, تسسل رد هام ند دنچ

 روت سر دعرضر ۳و نی رب وبحم رامش رد ۳

 .دنتفرک دار اهگنهآ

 مس  1 هناخ رد «ننوجمات» زور سس ذاخ رد «ننوجچمان» زوررما
 ۳ 9, ن ۶ ص ! , [اآهاتصع 11111 ععاوا ؟هرامش

 نسد ونز قافتاب نان هموح رد

۱ ۲ 
۳ 

 زور رهودنکیم ید دن شکتچ و

 ز نارادفرط زا هما اهدص

 ی اساس زادوخناهاوخا وه

 .درادیم تفایرد ناهجو

 ریظن ین احفصخ ۳۹ تاربا فا

 ۱1۱06۳ ۵و1 و «انطیانم»
 نیاذا (نیشتآ یاههلولگ ملیفزا)

 تیسد7 ید وخ تیقفوم هد اوخ

  تا هدومن

 ۲۵۹>فص امنیس ه زاتس

 سو و هوس



 هک نآ یب) هتفایترهش نانچزورما یامنیسیایند رد (دشابهتشاد اد نزنیا یمادنا تاصخشم هک نآ یب) 12۰ لثم

 ... دوشیم هتخانش 1.۲ . "ناونعب ًارصتخم هک ( دوش رهاظ امنیس هدرپ رب

 -بیطخ_فوسلیف - كتلد» نیا یوسب فرطرهذا اد نایناهجراکفا زاب «حاودا یانیلوج» شریخاملیف دوهظ ,«,

 نیرخآ رد < یوب تا یثاکی رمآ فورعه هلحم تا هدرک بلج «فابل ایخ ی اوید بس لازه ت هژره-هچب شب ناطیش

 / الثم ایورتساماب ( هلحمنیا رگید یاههبحاصم لثم هک تنسآ هد و لمعب ینیلفاب تسرایمه نیمهب یاهبحاصم شا هدامش

 ۰۰ دوشیمثحبه لصا دداو در هک لصفم یددق دراد یاهمدقمم لومعمقبط و یا یندناوخ

 ست یبیلق وهکی ردق : زا یرادبو دیدجت



 هه

 ؛ 4ملیعم
 ملیف هدننک هیهآ یوبدوتسا یاهرو زونه 4۳ یعق وم شد هاهدنچ

 ناگ دن اد رک دوب هتسب ند ربخع یو رب («ینیاف رژا نب رخ>) «حاورا یاتیل وج»

 . دن دش ورب ور یاهدننک توهبه وبل احه رظتنم ریغز یچاب ایل اعیا نوب زب ولت

 كي هک هادتی اضر هرخالاب ناذآ ررکم یاهتساوخرد یب رد یئیلف

 دد نوی زا ولت رد شی امن یارب ارملیف یاههنحصزا یکیب طوب رمملیف هعطق

 و كانسا ره و شوالویه نز نآ هک ووب یاهحص . هداذگب ناشیا راینخا

 نایا ات را ورا د رب هالک ولنش و همکچ ار(انیگاداس) « می و تشه»مایف هز ره

 هبهادتشمكي نایم رد و هداد بات ارووخ یئالط لیبسیهاگهک دادیم ناشن

 مد رم.دنک ی هین اشفی اب و صقریلپ ان یلحم کنهآ كب اب ها رمه یل وک و ككقا د

 یدجا رن [نادقتنمیل و دندشتوهبم و هک وش نوب زب ولت رو هنحصنب | ندید اب

 ...دآ د رک نآ یلیثمتتاکن و اهلیمسفشک ولیلحت هب عو رش ددعت«تال ام رد و هنف رآ

 هوبن نآ رد هنحصنی ازا یرثا ادمآ هدربیود و دش هتخاس هرخالاب مایفیتقو

 تسد و ند رک لوغشم یا رب ًاصوصخم اد تسق نیا ینیلف هکدشراکشآ تقونآ

 ۲ تسا هدوب هنشاذگ ن وب زی ولت رایتخا رد و هتخاس هماع نتخادت

 ندیب وک یا رب دن دوب هدیجن ر یزاب نیا زا هک نادقتنم زا یضعب

 هاتیل وج» هک د نتش ول هدادرا رق هن اهب اد ملیف هعطقنیمه «حا ورا یاتیل وج»

 موهفم وینع«چیهین وب زی ولت ی اه هعطق 4مهلثم هک هدش لیکشآ هدنک | رب یت اءطق زا

 ملیف اهن زا یکی یتح و هرادن هوخزادع و لبق تاعطق اب یطب رد چیه و

 . دناوخ « تسا تمظع مه وت راتف رگ 4 ید رم ی ایذه یاب وررار

 فلتخم رب و اصت ندادرارق زا 4۳ ی رب وصت (] « ژیتساپ » تب « اتم وج »

 تا رطاخ « ماهوازا هدن درگ و بی رف رظن و نیگن ر ( دوشیم لیکشت مهیور

 یفز دوشیم هدن زلاسهن ایم راد رهوشنزكی یای د رد هک تسا یتالایخ و

 یوهشیحاورا نآرد هک درب یمهانپ یتاروصت یایندب هتخي رگ تیعقاو زا هک

 , دنا وایم مهدد كاشس رآ و

 یامنیسزا ماهوا رپ راکهاش كي ناونعب نادقتنمزا یضعع اد ملیف

 ینیلف تیعقوم تابثا یارب یزراب لیلد و (یناود مارو) كيت امارد وکیسپ

 ینیاف اما . دن داو زا رو شب اتس ی نیسحن روم امذیس کر زد رعاش ناونع

 شا زفااهف رحهلسلسند ا هجیتن اهنت .تسانتعایب اهحیبقت و فر رعت نی ا4مههب

 لاسهدزا اپفرظرو یو هک یضیقن ودض باقلا . تسا هدوب وا ین اهجترهش

 « یدژارت داتسا « هناوید « هغبا) تسا هدرک لیصحت یناد رک راک تیل اعف

 رادومن طقف هن (بلطلاجنج و هزره « یقالخاحلص» « ناطیش ,هتش رف «تاقل و

 ی اهبسچ رب فی راءآ شودوخ هتفگب ) دبسچیم یوب یفب رعت چیه هک تسا نآ

 ماقهرد د رمنيا راکشآ تلاصا نیبم هکلب ,( دن ایسچ نادمچ رب دی اب هک دنتسه

 . تسا هدن زرا و لاعف رک امنیسكب

 دشاب هتشاد هک یبیع رهیو هک دن راد ناعذا زین ینیلف نادقتنمینح

 شدوخ هشیمه و عطاف و میمص « زراب یعضوب هکنیا نآ و دراد نسح کی

 وا هدن ز و تعادب رپ كينكت كرام و رهم ۹مهوا راث ۲ «ینیع ظاحل زا ۰ تسا

 میدوخیم رب ین ان ام رهقهب ام شر ۲ شورخ و شوجرپ حطس رب ز و داد ار
 اهن [ همه : دن راد تیصخش کا رتشامه اب ه اگ وو یوجتسج كي رد یگمه هک

 - دن روآیمور بابا صاخشا4 ابلاغ و دن هرگیم یوردمه و تبحم لابثو

 یئاعهاج رو الودعم اد راکنیا و دنشر وخ تب وهفذک یوجتسج رد اهن ۲4۵

 سح یها؟» : تفآ سی وا همان زور كيب راب كي ینیلف . دنهدیمماجن | باب ان

 یاه وی رانسشدوخفا رععا4 « تسیث ررکم را رک زج ی زیچنمی اه مایف هک منکیم

 نتشی وخیب دد ی وجتسج و شایحور یاههسامح نایب زجیزیچ وا لای رس

 لا ا یقالخا یاهشزرا رد هتفخ و رف یاهنشذگ زا دازآ یثوجتسج تسیا

 دره نزا یئاسیلک تیب رآ لولعم هک نشخ و قاش لاح نیع دد وزیمآ

 « تسا هدوب

۳ 

+ 

 هدمع لغش هک یردپ زا ینیل ف

 دابراوخ و بارش یشورف

 یعلخاس .یسهشدد تشاد یشوزف

 یایرد لحاس رد « ینیمز»

 این دد ایل اتیا ام شد كيت ایردآ

 نسیارب دد لوا نامهزا یو . دمآ

 تنوشخو هداون اخ طیحمشمارآ

 دد . درک مایق یلیصحت طیحم
 هب هتخي گ هسردمزایگل اس هدزاود

 تشذگیم یلاوحنآ زا هک یک ریس
 كقلد درگاش ماقماب و تسویپ

 لوپ یب دعب هامدنچ 1 تخادرو راکد

 هدفهات . تشگز اب هناخب هنسرگ و

 رد دناباتیب دود روجره یگلاس

 هکنیاات هنام هداوناخ و هناخ

 هک دایس پورت كي هب یگیدراپ
 تسویه دادیم هرخسم یاهشیامن

 رگید هک تفر اهن آ اب راپ ناو

 یهارمهنمض یو .ددرگن زاب نگ ره

 جکسا اهنآ یارب پورت نیااب
 هک دعب تشودیمتكیمک یاه(حرط)

 قرز و دیس سنارولف هب پورت

 ار ینیلف مشچ ثگ دف نهش ق ند و

 عورش هدرک اهر ار شیامن تفرگ

 تالجم یارب بلطم نتشون هم
 . درک سنارولف یهاکف

 یدوزد یو . دوب كد ا راکنیارد

 بل اطمزا تقرساب هتفر نالیم هد

 هک / کن کی رمآ تكيمک تالجم

 ینیلوسوم ایل اتیا هیار شدورو

 شدمآ رد

 تالجم یارب ( دوب هدرک عوممم
 لوپو درکیم هیهت یدمک بل اطم

 ةامآ لنج درو ایه تسدس یا

 گنج یاهلاس و تفر مر هب دعد

 هب هفیظو تمدخزا رارف نمض ار

 یاد هفیطل و یخوش نتشون راک

 شدمآ رد .دنارذگ مر تالحم

 .دن امد هدن ز طَع هک دود ردقن ]

 1 نارود نیمه رد

 یارپ هک یک نتخداب هعو هک دود

 درکیم شالت ۳ اپ یاج نعفای

 جاودزاب یئانشآ نیا راک ودشانشآ

 ار نزنیا [تهدعب اند . دیشک

 راثآ كيمکيژارت هراتس ناونعب

 6 انیسام اتیل وچ ) مسأی ینیلف

 . تخانش

 ودرهزاب کگنچ نایاپ رد

 نآ رد . دنداتفاشالت رد راک یاد

 هن و»نابایخ, زورما لقمزین مایا
 نارشایم قتاپ نآ یاههفک و« وت

 یایند یا و ناگ دننک هیهت

 رد اهنآ اب ینیلف . دوب امنیس

 وتربور » اب یدوزب و تخیمآ
 زا ینلیسورو دشانشآ «ینیلسور

 و یژرنارپ « فرحرو ناوج نیا

 یواب درک توعد فی رحنق همه

 شاهدنیآ ملیفیوی راذس نتشون رد
 .دنک یراکمه«ظافحیب رهش « مر»

 ورب ور یناهج یفیسحن اپ ملیفنیا

 گنس نیتسحن تاونعب و هسیدرگ
 هتخانش مزیل ۳ روگن بتکم یانب

 ۰ دش

 یراکمه نیمود لوصحم

 زی «ازیئاپ» ملیف اهنآ كرتشم

 ددو ینیلسور یارب میظعیت رهش

 و ددوآ تسدب ینیلف یاررب هجیتن
 وی رانسطخردسپ نآ زا ناوجدرم
 . داتفا یسیون

 ی ستلي یدعد لاسود یطرد

 یراج وا دف زا قوم یوی رانس

 ترهشاب زوده شدمآ رد ۱۳-۹

 . تشادن یهارمه وا نوزفازور

 تصرف هرخالاب ینیلق ۱۹۵ ۰ رد

 دوخ شهچکلي اب هدرمش منتخم ار

 نادرگ راک كمك و تسیرانسماقمبار

 دن اسر«هتی را ویاهی انشور» ملیف

 یاههرهچزا کش ومریوصت مایفنیا
 یاهو ورگ رد هو یا ینیگهودن ْ

 داشیاهتكسام تشپكيمک یشیامن

 یلک هبنجكي رد هک یملیف :تسا هتفهن

 نادرگ رس رشد دا رفا زا یریوصت

 . تسا یگدنز فلتخم قرطرد
 نآ ت ادرگ راک ردیو هک نآ اب

 ۱ «رارگنو یسفاپ ملیق
 هتسج رد تیصخش رهم ملیف كل ذعم
 نیگناروشیگ دن زهگن رو «ینیلف»
 ردوا یصخش براجت و یو هتشذگ

 ۱۹۵۱ لاسرد.درادا رتاشی امن راک

 ماقم رد شرثا نیلوااب تامل

 دنچن ایب ملیف لقتسم نادرگ راک

 زا هک ار شی وخ یراعتساو ولهپ

 دون یوراثآ هصخشمسو نآ

 نا .داد ناشن یکتخپاب دوشیم

 یئایل اتیا تالجم هب شاهژوس ملیف

 دوصم ناتساد هک «یتموف» مساب

 یاهتیعقومرد یل ایخنان ام ریقزا
 که رد «دننکیم پاچ یل انخ

 سودوب « دیفس خیش » ملیف مسا
 یاههیلاوش نیا زا یکی تشذگ

 و یکاپاب هک ار روصم ناتساد

 كل اهمزا ارناک رتخد قلطم تد احن

 ِ درکیم حرطم دنهدیم تان

 یک دروخسقیمع حطسكيرد ملیف
 رد هک درادیم نایب ار یدیدش

 یگ دن زنی ارد هک تساهن ] راظتنا

 - اه هرکه ۱[-عل [ هدیا لابند

 هتناشوخان هفیظو زا هکیناسک
 . دن نی رکیم یسانش دوخ

 هراد همادا



 (هیقب) هراب رو ایگ وس ِ
 اهبش : دوشیمن هتسخ راک زا زک ره
 ود رسخ یگتسخ تدش زا امهمه ینقو

 طاشن ابو لاحرس وا « مداهدش ریمخ

 یمتسیس اه هشیپ رده یربه دریا رب :تسا

 اکیسدوب رونب و راک متسیس هیبش دداد
 هک دی وگب شناکشیپ رنهب هکن [یارب و
 ء دننک یزاسب ار ناشا ر دیاب روطچ

 . دنکیم یزاس ار اهن ۲ لد شدوخ
 ملیفمامت دنک راکب عو رش هکنیازا لبق
 اهن زا یضعب یتحدوب هدیدا رم یاه

 یاهملیف زاو هدرک اشامت هبث رمود ار"

 اهن[ دروم رد « هدمآ ششوخ نه "
 هک تسا لسکشم یلیخ» : تسا هتفگ

 شمایف دروهدد یسٍ رتک ۲اب مین اوتب
 4-ک دداد ناکما | ریز مینک تیحص
 «تسوازا فی رعت نامدصق دنک لایخ
 نیلپاچ اب راکهک مورکیم روصت نم
 : دشاب هدنخزا ولممو حرفم مزا را
 هداعلاقوف وا راک هک مدد دعب یل و

 یلیخ ملیف نیا . تسا كشخو یدج
 تسا مهمام یارب هک هچن ۲ زا رتشیب
 یب وخب نم . دداد تیمها وا یارب
 کا رب شاد نیاپاج هک منکيم ساسحا
 کن یقشع كيتن مور یاهناتساد

 ه تف نمب شیپ زود دنچ . هدش

 زا ملیف یاهن اتساد زور هزورما»

 نا رتکچ وک نآ رو هک هدش لیکشت یه اود

 « دادن ووجو یتخیشوخ زا یرث("
 راتف رس ناذچن ۲ ارج امیاهژات وس رب
 ریو هک دن اهدش هصغو مغ و هودنا
 تاج ار ناشدوخ هجوچیهب دنن اوتیما
 لث اسهزا زا رف ودصرد ًامئادو دنهد
 یل و : دنتسهكيت دن امود و یآ اتاسحا
 یقفع ملیف كسب رابنیا مهاوخیمنم

 زا تبحص شمامت 4 یمایف : مژاس تب

 یعقاو قشع

 یتسار« دبی درک قشعزا تبحص - 1

 ٩ دینک یه جاود زا یدوزب امش

 ش 1 یرایسدع ددنخیم ایف وس

 . «تسا

 باوج زا هکیل احرد تقوت ۲ و دن زیم ِ
 یرادقم « دو ریم ه رفط لاوس ناب
 زا. دنکیممه رس ط وب رماث وطب روا فرح
 هد ایا شش وخ دا یثالط هجنب ملیف
 تسیث امشیس 4 ملیف نا هک دی وگیم و

 بیج 4سک تسا یب خ وش تكب طقف هکلب
 ننکیم لو زا رس ار ناگد ننک هبهآ
 لایورونپ زاک ملیف دد یزا زا ایفوس

 دا اب زمیج یاهمایف یرس زا رگبد یک

 | ا
 روا رگ

 امنیس هراتس هلجم
 لایر ٩۰ هرامشکت

 نایتسلاگ - پ : زایتما بحاص

 ۱۳۰ هرامش دیدج هدود

 (۵۰ لسلسم هدامش مهدزیس لاس)
 ناگدنسیون یاروش رظن ریز

 ۸ نامت راپآ ابید ژاساپ هاش هار راهچ : ین اشن

 1۰۷۳-۱۰۰۷ نفلت
 440۱۲ نفلت - داش ره ؟ هچ وک یردا نابایخ هکس پاچ

 ۳۲۱۱ نفلت یرهاوج یزاعیو] را +

 یملیف دد ضوعرد . درک یداددوخ

 یساینقا شا اتسادسک دنکیم تک رش

 روهشم یاههن اسفا زا یکی زا تسا

 وکسچا | رسف ینادرگ راکب هک یلپ ان

 یکی» ناونع تحا یزود

 « ایف وس . دوشیم ین اد رآ راک «دوبن

 بوخدب اشودب اب هک روطن ۲اد ودن ا رب

 رهظ زادعب زورکب طقف « دسانشیمذ

 یکی « دوب

 ودسانشیمن ادوا , تسا هدید اروا

 ددوگب واهب عجار یزیچ دن اوتیما

 فک اه زیچ مامآ هک دداد هدیقع یل و

 هدشهتفگ نونک ات ودن | رب 4 عجا رهک

 هب .دشاب هتشاد تقیقح دیابن تسا

 هد رکن رکف زونه مه درمكي ناونع

 - ؛هن ای تسیث ابی ز درموا ای۲ هک تسا

 ناتسلگن | نیا رد ردقچ ایادخ یاو

 .ردقچ رخآ ... ردقچ . دیآیهناداب

 ... مور شک | رمب هک دهاوخیم ماد

 دیهاوخبه هرخالاب  بوخ -

 یا رسب"یلاکشا رگید هکالاح دی وگب

 یودوزب « درادن دوجو ناتجا ودزا
 ٩ هناب دینکیم جاودزا

 یخی دات هچ ردهک من ادیمن العف»

 من ادیمن دینک رواب . مینک ی م جاودزا
 ملارب رکود هلئسم نیامه شده و
 یا رب درادسا یئیمها قب اس تنث ام

 ضوءنم یگدن ز روار یزیچ هکسا

 جاودزاهک مد رکیم رکفلوا دنکیمن
 یساسا هلئسم كسب ناسا یگدا زرد
 یلیخیاه زیچ هک مدیمهفدءب یل و تسا
 ووج ویگن زددمه جا ودزا زا رتمهم
 تسا یلکشم راک نم یارب . هداد
 هک منک ادیپ اد یرگید درم مناوعب
 نمب , هدادنما نونک ات وا راک | رهچت ۲
 اوا رفهدیقعو نامیاقشعب نم . دهدب

 ار یملیف ناتساد نیارس» انب . مراد

 یب وخب متسه نآ دد یزاب لوغشم هک
 . «منک یم ساسحا

 یتدم لوطرد .بوخ رایسا بس
 نیلپ اچ اب دینک یم راک مایف نیادد 4
 همه و دیاهد رکن ادیپ رظن فالتخا
 ؟د ودیم شیپ یهادآو قفاوت اب زیچ

 ء هدوب نایمدد یفالتخا »
 یفالتخا مددعبب نا ازا هک مرا ودیمآ
 هب تبسآ یتقونم الومعم .دب "ایا شیپ

 ار مووخ مراد نانیمطا ین اد رگ راک

 یآ روص رد راک ماگ. مراپسیم وا تسد)
 و ثجب ناد رگ راک اب دشاب مزال

 چیهاب لاحب ات یل و منکیم مه وگتفگ
 یا ربالعف .ماهد رکذاوعد و عا زن سک

 نیلباچاب یمتسیس «ملیف نیادد یزاب

 تروص)پآ زولک كي لوا .مداهد رک ادب

 مها وخیمنم 45 یروطا امهنم (تشدد

 پآ ز ولک نامه دعب د وشیم یرا و ربملیف

 دسهاوخیم ن-یلپ اچ هک روطن ۲ ارد

 پآ ز ونک كي در .دانک یه یرا د ربمایف

 قبطمه هک وشیمه یاد ربملیف مه رگ د
 نیلپ اچٌةقیلس اب قب اطم مه ونم هآ و>ل ۵

 ًةجینل زا رفن ود ره بیت رتنیدب .تسا

 < می وشیم یضار نامراک

 طیحم اهف رحنیا همه دوجو اب

 دوطا ۲ « دوو نیاپ » یاهویدوتسا
 هن اتسود تشاد ناونیمراظتن | هک مه

 یناسآ رتک [ راک ودن ا رب نول رام.تسی

 عورش اد شراک زونه هوالعب «ددادز

 ار وا شاهدعم مخز یدامیب هد رکن

 یراریملیف یوتالپ رد .درک یرتسب
 تسام رفهکح یمیظع ت وکس « ملیف

 ار ندز فرح دنساب ت رج سکچیه
 وب دوتسا رد یگتسهآ هب همه «درادن

 اه راک دننک یم یعسو دن رادیم رب مدق

 اب و دنهد ماجن | تقو لقادحاب ار

 .دنن زب اد ناشیاهف رح تاماک لقادح

 :تسارا رقنیا زا ملیف ناتساد
 - یسکات گنک گنهرد یریقف ستنک
 یم .دوشیم ( ۲0۱ - وا۲۱ ) لرگ
 یگدنز و دورب اکبرمآ هب دهاوخ

 رفسکا رب یا و دنک عورش ار یاهزات

 میمصت نیا رب انب .درادن لوپ اکی رم آب

 كي وراو یناهنپ روطب هک و ریگیم

 ودوش سک وا یامی سون ایا یتشک

 . دنکیفخم نیب ک كد رد ار شدوخ

 دوشیمیفخم نآرد كلرتخد هک ینیباک

 هتبلا 4هسک تسا ردرایلیم كيب قلعتم

 شا هفایق زونهیل و تسین نا وجدای ز
 هدن اهیقاب ینتشاد تسود و ینتسا وخ

 نول رام زجب
 ترفاسه تدم لوطدد .تسیا ودن ا رب

 یم خد نیباک دد یقافتا گر همه

 روفنمووجوم «درملوا هلحو رد .د۸۵

 مدآ كل رتخدو تسا یلمحت لباق ریغو

 همه دعب یا و .یقالخا دب و تفصدغج

 یسک ردرایلیم نیاو تسا

 هچ هکنیا رس رب و ووشیم سکع رب زیچ

 یود یسک هچ و باوختخت یور یسک
 ء دوش یم ناشفالتخا دباوخب هب ان ک

 دهدیمخراهن یا رب هک یت اقافتا بلغا
 هب اسهالثم « تسا راد هدنخو ثحضصم

 رسم دنک یه روصت یس و ساه)

 شودوخاب و هدش نونجراچد رو رایلیم
 دعب ردرایلییو كرتخد .دن زیم فرح

 یاه ارسجام یرس كر ندن | رذ۴ زا

 ناماییار ناشرفس بااجو جهم

 . دنن اسدیم

 -م۵ قشاعود ره رفس ناب اب رد

 هلیس ور د) ریقف ستنک دن وشیم رب د

 دیدجیگ دن زو دوشیه تحاد شل ایخ

 .دنکیم عورش یعضو نی رتهب 4 ار

 رد و هداس ناتساد فالخ رب ملیف نیا

 عقاوم یضع و كيت امارد لاحنیء

 .هب اشون كي دننام عقاو رد تحضم

 تل راتسا كب ةرهچاب یگ اد -تاهكي

 ینعمیا ترآ - پای یولبات كیابو

 قی رط زا نیلپ اچ یل راچ هکلب تسیذ

 دب وگب دب اب ادیث اهفرح دهاوخیم نآ

 «كرو» وین ددین اطلس» ملیف نتخاساب هک

 (هبقب) یگدنز و م ۰
 نینچ ار شیگ دنسو ون تلع ی

 : دنکیم هیجوت

 نورد رد ؛دوخ رد نه
 یدنج زا هک مراد اهدرد دوخ

 باذع تدشب ارم فرطنیاب شیپ
 . «رتشیب اهدرد نیاعادبم .دهدیم
 .تسادن اب نمیج شیادیپ نامز زا
 دوخ زا یوحش نم ا راهنیا دی اد

 اد سیف نیخاتآ ۳ ياد نور
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 ژانوسرپ نیا عقاو رد و
 نیاهتشذگ مارآ یگ دن ز«یاهناسفا
 و هداد رارق عاعشلاتحت ار ود

 هتخادن | اهن آ هداون اخربیموشهیاس

 درمنین هصخش» یرناکنوش .تسا
 یفاسآ

 ندش ورد ورد یارب هارود -

 ای دراد دوجو نوش ندیک ماد و
 دشابخاتسک ویوق یلییخ مدآ دیاب
 واهدارا عب ات یئیش كي لکشب اب
 شی رقتسا یلکشم راک و  دیآ رد

 ءاکتادوخب همهنیا هکیسک زا ندش
 میاربلاسنیا اب اع .دشاب هتشاد

 ابیدرم یارب ای ] هک دی :ابض یی
 ؛تسیفاک نزکیأاعقاو واتایصوصخ
 یاربتسا یک اندرد لاّوس نیا و

 تستی ید اء!رد

 ۰ نم

 فیررعت نینچا ر نوشتیصخش
 3 دنکیم

 یلماکمدآ نوش -
 دراد دوسجو تموکح شتشرس

 رد تسا

 یگ دن ززا هک دنادیملامک و تقدب
 نیدالوپ یاهدارا 3 دهاوخیم هچ

 . دراد

 ۳آرا#__جسجسب ۰ ٩۰۹٩٩

 ملیف نیادد نیلپاچ .دوب هد رک زاغآ
 کب رمآ زا رگید رابکب دا وخیمآ ره اظ

 .دنک واقع | اه یئاکی رمآ و

 فا خم مایف یت اغیلبت نیر ومآم
 فن و :دنن وگیمو دنتسه هدیقع نیا
 « فرح » نی رتکچوک ملیف نیادد ۳
 مامت راد ووجو « یمایب » و
 ناتسا د كب «تسا نیمه ملیف ناتساد
 ناتساد نیا زا نیلپ اچ» .فیطا ویو اع
 رگی د فرطزا «دیآیم ششوخ یلیخ
 شی) ی یاهل اس شدوخ ار مایف ناتساد

 حالصا وكح | رث آ داب نیدنچ و هتش وا
 تساهدروآ رد یلعف تروص و هد رک

 متایف هیهآ رکف الاح هکنیا تلعو
 راظتن | رد اهتدم هک تسا نیا هداتفا
 هک وب ییسانم تیعقوم ندروآ تسد»

 ملیف تروصب ار ناتساد نیا دز اوتب
 , لا ام هص رع ناهج مد رم

 جسم ست

 امنیسه زاتس ۲۸ هحفص



 :هک دراد فا رتعا ۳

 یابی یگدنز رد نوش ض

 نیاذآ نمو هداد دای نمب اهزیچ
 .من ادیم وا انویدم ار دوخ ظاحل

 د وخب ءاکت ْأ وسفند دامععا هلمج زا

 نیمه هک دروآ دوجوب نم رد ار
 نیانتشونب تسد نم دش بجوم
 یبنمنامریلصا ةديا.منزب نامر

 یضاحرصعناسن |هک هتف رگ را رقنیا

 یدرف یداذآ .درادنیدازآ رگید

 لثم هژورمآنردملئاسوادناسن ا

 بلس هریغ و ویدار و نویزیولت
 ار اهلتیب درو . تسا هدرک

 «نوب زیولت تاغیلبت .من نیم لاثم

 نیشناج هک اهزیچ ریاسو ویدار
 ار ام : دناهدش ام هدارا یدازآ"

 یادص دوجو هک دن |هدرک روبجم

 ميریذپباراهلتیب لمحت لب اقریغ
 یزیرگ و میروبجم راکنیاپ ام
 شنکی اهنیا همه اب اما .میرادن

 دشاب هتشاد یمکحم هدارا یگا

 ار دوخ ینورد یدازآ دناوتیم

 رهاظم ری أت تحت و دنک ظفح

 یگهنز

 هداددای ار هزرابم نیا هاد نمی

 نوش.دریگن دارق انردم

 ردروطچ هک تسا هتخومآ و تر

 تسود باقن هک یتملظ لد اقم

 هرهچب ار یقرت و ندمن ینعشاد

 دوخ وا مک یرادیاپ هدز

 دناوتیمو دراد نینهآ یاهدارا

 تواضق ۳ اهنتب زءچ ره هراب رد

 . دنالوبقب ار شتواضق و دنک

 دد هنادازآ روطچ منیبیم یتقو

 یه میمصت یگدنر نیچهمه هراب

 دابب وا زنا اه هایش 7 درنگ
 تسمب ۱ نممیمصت نسل وا : هتک

 نز هل « مشاب مدوخ مهاوخیم هک

 ین وناق

 و دادعتسا اب و ابی نایاد

 دن اب نمیج

 دوخ رهوش لکش نیاب ,« شوهاب
 و دن ادیم دوخ باد را و ملعم ار

 وا دوک اش ه اسب وجحم ار دوخ

 سانشقحیدرگ اش؛دنک یم دادملق
 داویدو ردب .داتسا دانگسارس و

 ط را یدایز یاهولبات قاتا

 یاضما یضعد هک هتخب وآ

 ار نایاد یاضما

 یشاقنو

 یضعد و نوش

 هزاجا نایاد یسلو دراد

 یگیداجنیا .دهدیمن ی رادریسکع

 و اتهلاا ینم و یسک هاو زوم
 .تسا دن اب نمیج رادتقا

 سس

 ۳۹ هحفص امنیس هراتس

 (هیقم) سابسح شهقن
 دنهدیم نوریب هود (ههحلساو هوشیمز اب اههشیپ رنده نهدوبل ارچ

 هب دب اب اد رف سٍ اد رف دنکیم رکف و دوشیمن عامتسا یئادصورس یلو

 رادقم كي .دیآ رب شوگ هصیقز عقد یبرد هدرکعوجر كشزپ شو

 دنکیم رکف و دنیبیم كب رات و تام ادهد رب | رچهک تسانیا شساوح

 .. دنک دیدجت یدوزنیمهب ادكنيع هرم دی اب

 هال ااشامرا زه هل ااشامهک یثاهامنیس ؛امنیس دش نیا ۰

 ث» هجرد زا هلب كر ارووخ مادکچ یه و دنتسهكي هجرو مهن اش همه

 .دن راد لوبق رت نی اب

 ۹ ین ا؟ دنا اوخ یا رب ار هلجم نیا ۰ مينکیم هچامالاح

 اهن ۰ میهدیم دا رق هازآ یسرک دن راووهتشاد اههلگ لیبق نیازا

 یلیخ 4 تسا نکمه+ هدشن هجوتمه ام هک دنش اب هد روخ رب تادا ری او تاک

 ودی وگب اردوخ لدتسهو هن اض رغیب تاداریا .میشاب هدرکن رکذ اب

 زین اددوما نالوئسم هدرک سکعنم اداهت ۲ لیم لامک اب امو دیس ونب

 ددتاداریا و تاضارتعا نیا هک دشاب .

 عفآ هب دوش ذاختا هطوب رم یاهنویسیهک رو تسا دا رق4ک یت امیمصت

 یاهدن زاس تارسیث ات ( تسامنیس یئاهن عفن نامه هک ) یچاشامت

 تشاذگ میهاوخ ناب رجرد

 . دش اب هتشاد

 زکتات
 ۳۷ ۷۹ع۱هرامش هیارک زنب هدننار یاقآ زا

 یتسد فیک هک

 ..مرانگسایسهداعل اقوو ء دنا هتشاد درتسم یئامنهار هرادا

 (هبق) رد گل رم
 هزیاج كي هک «هاشنادرم مامت»

 دروفارک كيددورب هعاسب راکسا

 لا بش .مایف یلصا حرکت هدنتک افقی

 .ددوآ

 «نیث ولاویتسف نیرخآ یط

 ار «تیلیل » ملیف هک نسارتربار

 اب دود هداد ۶-4ارا لا ویتسف هب

 فالعخا لاویتسف ناگ دن ادرگ

 زا ار شملیف و دنکیم ادیپ یرظن

 .دیامنیم جراخ لاویتسف هقب اسم

 نساد ترباد هک دوبنامز نیمهرد

 یدیدش نارحب راچد داک یظن زا

 هد مهتم کی رمآ رد اروا و دش

 و فر دندرک یسایسیاهتیل اعف

 نسار تردار هکنیا دوجواپ

 یط اخب فال نعم دنکیمدر ارماهتا

 مان دبیفاک هزادن اب یهاو ماهتانیا

 یضاحیاهدننک هیهت رتمک و دوشیم

 واب | ریملیف ی ادرگ راک هک دوشیم

 .دنک راذگ او

 ار نسارترب ار ملیفنیرتهب
 زاب درایلیب دوهشم ملیف ناوتیم
 .. تتسا اذ نمودل لو تک شاد

 زالبق هتفهدنچنسا رتردار

 نتخاسگ رادت وهیهت لوغشم شک رم

 ۰0060 2 ظ6901»مانب دود یملیف

 نهش دروم دد ادیقیمع مارد هک

 . درکیمفی رعت یدنک پیک یئاضف

 طسوتدود هد ۳ اچ ناشلیب وموتا درد هک ارم

  ووروذ

 هوانس

  امییس
 نود و ص شورا 5

 ۳ : هزامش یهمه لثم امنیس هداتس

 هلجم تاب ام صوصخه یاه

 9 سک ول « بلاج « یندناوخ

 1 ۰ تسا یگاشامت

 زا کز ر راهچوساب ۷ ۸

 ها رمهامش بوبحمیاههشیپ رنه

 . . و تند كاپ اههد اب

  اهژاتریر اب نیگند تاحفص
 . اههتفه زا هک یمل اطم و اههبحاصم
 بهت هدامش نیا صوصخه شیپ

 ولب ات

 س .تسآ هدش

  راظتنا رد نونکا مه زا
 3 هداتس زورون صوصخم هدامش

 .دیشاب امنیس

 (هبقب) دوویلاش یئالط یاهرو
 .. « هداد ملیف دو یتیقفوم مهو تسا یتخبشوخ روام مههک نامف وک نیتسب رک و

 لها هک سردن 1 الوسروا نایمنیا زا . تسه مه سیت رک ی وت مث اخ ًانمضو
 1 . دنکیم یط اد یق رآ یاههلپ تعرس تسا سی وس

 زود ره زاب ورادن ینایاپ دوویل اه هب اه رتخد موجه لاح رهب

 اهوی ووتسا یئالط یاهرد تشپ اهنیسهز نتفای هارو ترهش دیماب یاهدع

 ناشطو اب رهش» هک دنشکبیم تا اوک نو و دز زا دیم مه اد ناشیگ دن زو دز [یم

 یتخب دب شوختسد ناشیگ دن ز دن رادز تعجارم یا رب یفاک لوب ۷ دن د رگ رد

 ۳ . هوشیم یدیدج یاهیتحا راذ و

 . ریگنآس وهیمادنا اب دنلشوخ هک ننکیم رکف نوچ اهن آ رتشیب

 ٍ عون نیا زا هک ی احرد دننک ادیب یراک هوویل اهردیگ اسب دنناوتیم دن راد

 مادن (نع ش اد اب ًافرص یسک رگید هک تساناوا رف یوویل اه رد ردقز 7 اه رنخد

 ارث آ یدیدج بیت رآ و شور اب دیاب لقاال اب دیامن عورش دناوتیمن ابی ز

 .دنک هضرع

 یثاودزب ورپ

 یتشک» مایفدد تسن اوت رمدیمشا نیتسب رک طقف نیدراوهزات نایمزا

 لب اقم لد «گنیث وب گنیئ وب ملیف دو دعب و دنک هجوت بلج «ناگناوب و

 ۰ درک افیا اد سیت رک یا وت

 یلگشوخ اب هک د ننکیم شوما رف اهرتخد نیا یهمه ه افساتم اما

 دوویل اههب یتقو نم و مث اراکمه یهمه « درب شیپ زا یداک ناوتیما اهنت

 بهزات ومیتشادیل انشآ امنیس روماهب نامدوخ روشک رو یفاک هزادن اب میدمآ

 دن راد یث امنیس راک هقب اس و دا راو هب رج هک اهن نایم زا هزات و, م هومن راک

 . دا وشیما قفوم یدایز هدع زاب

 : ه 0 کی رمآ رودنت | وتیمدنش اب هتش دن عقوت های ز اهرتخد نا رگ ا هتىلا

 اما « دننک ادیب لیبق نیا زا و رادهلاخ و راتس رپ ناون»ب یلغش یناسآ

 . دن امیم مه رگب ۵ راک زا دن زب رس اهوب دوتساهب زور ره زاب دنهاوخب رگ ا

 نیارد یدادعتسا رگ اای دننک شی اهزآ ار ناشسن اش دی ابآ 4۳ مد وگ ی ما نم

 ددنآ و ردنیا یتدم زا سپ یرایس اما . دننکت لابثد ارث دن راو هتشر

 .. مهاپوداهباکی رمآ زا ترفاسم جرخ یفرط زاو دن رادن تشگز اب تئرج نوز

 . یراک رهب دنن امیم هوویل اه رد یگدن دکی اب اهنآ بیت رت نی ا و . تسا های ز

 یک ز نامهب و دن زیم تسد . هوویل اه یتشالط یاهرد تشب رد راب تمکا

 ۹ . دنهدیم همادا
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 ۰َِّ۳ِ رادنپ .د .پ : فیلأت و نی ودت

۷612۱۱۷ , ۰ 

 کد رمآ « ایفا دالیف دل وتم : ( نادرگ راک ) یلگیک مایلی و ِ]
 یاهرت اثت رد راک لاس هدجیه,سب راپ ,هسا | رفس ایل ۲ تالیصحت - (۱۸۹۳)

 س امنیس رد هدننک هیهآ رایتسد  نادرگ راک و هدننک هیهت ماقماب كروب وین

 شوخترب ره : هدمعراث ۲ زایضعب - رث را و ین اپمک مادختسا تحا ناد رگ داک

 هدازهاش - زبس یاهرازغرم بت یودورب زارف رب ناگداتس - تیب اب ب بلق

 هک یدرم - دش هدادلیوحت تسپ اب سورع - تسین یدمک یا رد یتقو - ادگ و

 -مان یب ناب ایخ- دوب هتفخ اجنیارد نتگنشاو جرج - تشادتوعد ماش ف رصهب

 تب ناهاگ راک - یرتثال اب باس را - نه بلق هب تاب و زا شب یک ار ناتسهوک

 . مریمیم مدهدیپس ره - دوهنیلاد

۷6:۲ , ۷۲۱ 

 -(۱۹۳۱) اکیرمآ؛ یس رجوی دل وعم : (دوتک ۲) تیک نایارب 4

 تاشی اما ددتک رش - یر اثت یلحم یاهپورت رد یزاب - ناتسریب د تالیصحت

 یودو رب تاشب اما رد تک رش - ین وب زی ولت یت اغیلبت یاههلیق ردیزاب - ی وب هار

 توراویج:یدو یاهملیف هدمع : ناکیب : ملیف نل وا - ین وب زب وات یامهملیف و

 رامقهیلع رف جنب - انگنت - نشخ نادرم - نارزیخ نادن ز - اکسالآ یاهای رو

 -.تخس رسناها رم۵- ارهیسنو راب هان اش تب ریآ درب بت نافوت زک رم سا هاخ

 . تیمسا !داوا -نیدلاو ماد

۷6۵۱۱۵ , ۷ 

 ؛ سلجا 1 سول دل وتم : (هدننک هیهآ « ناد رگ راک) راک یره 1

 وب دوتساروراک - روت ومماقماپ امنیسهب هودو - (۱4۱۸) کی رمآ « ای رفیلاک
 یاهملیفناد رگ راک- لاسروین وب وی دوتسا رد راک - جهات ۱۵۹۳۸زا كيلب اپ ر
 - زن اوک -یربخیب هظحل : ناو رگ راک ماقمرددم راثآ زا یضعب بس ین وی زی ولت

 یتماعت - هنیآ رد یئادص -هدامناویح - رورش نادرم زود-_ناسا ره هرم
 . وکب اد تقیقح

۷6۱۱۷ , 

 اینا ولیسنپ ک رب زنی دل وتم 8 (ناد رگ راک -دوتک ۲) یاک نیج 1

 : تالیصحت - (۱۹۱۳) اکی رمآ

 هدمع-متس ود و مدوخ یار : ملیفاد ۱۹۲ زاامنیس رد یزاب عورش س رت ات

 یرداب ود : نا رهت رد) دوب مث اخ یراد وو - ه هرامش نابلخ :یدعب یاعایف

 زا زه-(ناب ورهم : نا رهت دد) دلجتشپ رتخد - نزول بیلص- ( هصخشت هی و 9

 رد یزاب - صقر ملعم - اینا ولیسپ هاگش او

 -یلاددد دزدس دیلفکب ز ناب و رهم - یتشک رکنا - سمهسب رک تالیطعت - ن رفآ

 بوت نام رهق : نا رهت رد) رس یزابپوت هب ارم کای زومو رعش - رادگنفآ هس

 هرهشرد : صقر ناد رگ راک و نا د رگ راک كمک « هشید رده - هایس هجخیم (یزا»

 ردیئاکی رمآ كم : هشيپ رنهو صقد نا درگ راک - یناتسب ات تالیطعت : هشيپ رنه

 « هشیپ رذه ( ۱۹۵۱ - صقد ینادرگ راک رطاخب یراختفاراکسا هدن رب ) یبراپ
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 کی رمآ این اولیسنپ . ایفل دالیفدل وتم :(یب رتکآ) یلک سب رک 9
 یاهرت ات رد یزاب  كيت اما دد یاهرنه یمداک ۲ : تالیصحت - (۱۵4۲۸)

 رد تک رش - یودورب هلمج زا یاهف رح یاهرتائت رد یزاب _ یروتامآ
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 یاهلپ -(۱۵۵<لاس سب رنک ۲ یی رتهب راکسا هدن رب )یت اهد رتخد - زبس رگخا

 . فا رشاساجم وق - (هایسهب رگ :نآ رهآ د)د زدی ریگتسد  یروک و ت

۱66۲۱۲۱۵۵۷  , ۰ 

 « تسوچاسام « رستسرو دل وتم : (روتک ۲ ) یدنک روت رآ ۵

 رتاثت ددیزاب - یگن راک یژوا ومکت وتیتسن | : تالیصحت - (۱۹۱6) این رفیلاک
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 كي یاها رجام-شیلکنیا لدولک هانگ - دندمآ ناودناود اهن - (نوتیپ

 . ناهاگحبص طاش - ناتس رعس رال  ساباراب ب ناوجد رم

166۳ : 

 (۱۹۳۱)دنلتاکسا  کرب زندهدل وتم : (سی رتک۲) رک ادودد
 عورشس (ندنل یاهرت انئ) ۱۹۳۵زا رتاغت ردیزاب عورش - تلاب : تالیصحت
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 یا اگیب -پمیلب لنلک- لماک نان اگیب - نایوجم۱22 ۱- هز دها وخ رس هدیرس
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 اهبب ورغ افویب هب ویحم - رامشب ار دوخبها وم  (نامیا یوریا : نا رهت

 هغیآ - ناهانگیب - تسا رتزسنمچ ( الارتسا نارادهلگ : نارهآ مد)

 .ناطوشمشچسین | رحب جاود زا- ان وگی | بش-(دا رقیب لسا ) یچگ غاب - هنه رب
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 :تالیصحت-(۱4۳۳) اکی رمآ كروب وین دل وتم : (دوتک ۲) رکداج

 یرتائت فلتخم یاهپورت رد یزاب - ایبملک هاگشن ادزا تایبدا سن اسیل قوف
 یاهملیف - یودورب یاهرت ات رد یزاب س ین وب زی ولت تاشی امن دد تک رش

 سون ایفا بونج-ینیچهشوخ - تبحم و یاچ .تودگنعرات بت یباگ : هدمع

 -( کرم لودن اب :نا رهت رد) لودت اب .و هاچ_هثغش [ نامسآ-بش رتخد - مارآ

 . ین وب زی ولت تاشیناما واهملیف درد یزاب-خزودزانز تفه



 دیامنیم بلج دوخب ار یراوهناخ مناخ ره هج ون هک زیگنات ربج یهاگتسد
 یفاملا هراک همه رف ای یثرب بجا ومو 9 ریجیل زی

 یتاحیضوت «اتن وم» یا را رف اب نامل آ تعنص دیدج ناغمرا نوما رب ناگی اب هدیاه من اخ یا وب زب وات ًةبح اصم كي یط هتشذگ هتفه ًةبنش راهچ ۱
 . دوشیم جرد هبح اصم نآ زا ی اهتمسق عوض وم تیمها ظاحل هد هک دن دن اسر ناگ دننید عالطا هب ۲
 مد رم یارب اد یاهداس و لهس یگدنز قرب فاتخ» لیاسو و هد رک زاب ییآ دن ز نوّتش همه رد اد هوخ یاج یلک روط ق رب رگید زو رما ) ۱
 .تسا هدید رگ هجا وم هماعلایقتسا اب و هد رک ادیپ خوسر اههداون اخ هیلک رو یقرب زیگن (تریح یاههاگتسد و نو انوآ تاعارنخا ؛ تسا هدروآ ناغمراب ۱
 رازاس نا-هل 1 رگتعنص روشک زا هدن زرا هدیدب تب و با اج راکتب | كاب یل و تف رب« راکب زیو تخب یا رب یتفن و یزا۴ فلتخم یاههاگتسد زورماب ات ۱
 .تسا یدورضو مزال یراده اخ مث اخ ره یا رب نآ عالطا هک هدش هداتس رف -ِ

 یاهروشک هیلک رد نونکا مه و تسا هتف رگ مان :هراک دمه یقرب رف » كي هک ناملآ روشک تخاس «انن وم یق رب رف» مانب زیگنا زاجعا یهاگتسد
 .تسا هدافتسا روم اههداون اخ هیلک رد هناخزیشآ یارب مزال هلیسو كب ناونع ی اب ورا

 . تسا هتف رگ را رقمومع سرتسد رد تسا دی رخ لباق اههداون اخ همه یارب هک یتمیقب « شزرااب عونصم كم ایاتن وم يقرب رف ۱
 ووشیم ارجا یاهمان رب ۸ یلا ۷/۵ تعاسزا هبنشراهچ یاهزور هتفه ره نوب زی ولت رد دیفم یقرب هاگتسد نیااب اههداوناخ رتشیب یث انشآ یارب

 مينک یم بلج نآ ندیدب ار امش هجوت 4

 ی راپچ ای ود ود هداس باسح كار
 همیمض یروشو رب رد مه ار كيک عا ون | نتخپ یگن وگچ روتسو - تسا تدم نا رتهک رد كمك عاون | نتخپ «اتن وم یقرب رف» یاهراک زا یکی 0 ]

 لاس رد بیت رت نیاب دنشابیم دن ز رف هس یراد طسوتم رواطب یناریاهداون اخره نوجوم رامآ قیط؛دینک هجوتالاح .تشاد دیهاوخ یسدافناب زب «هاگتسد
 زا و می راذگیم رانک ار هایعا باسح الاح دش دهاوخ را زآ رب جا ود زا درگل اس كد و ووشیم هداد امهیم جنب لاس رد لا دح و وشیم هتف رگ دل وت نشچ هس

 ۴ مینک ی * رظنف رص 2 افت ا یاهین امهیه . ۲

 رب نانیمطا هکنیاب ًافاضم تخپ یناجم ار اهکیک ۵۵ و درک عایتبا اد « ان وم یق رب رف» ناوتیم یل وععم كيک ود دی رخ لوب اب تسرو دینی 3
 .دشاب شن | زی زعو ذوخ تمالس ظفاح هلیس و نی اب دن اوتیم هک تسا هداون اخ من اخنبا طقف و تسا لگشم یلیخ دس اف غرم مخآ لرتنکا ریز تشاد اهن ۲ تمالس 1

 ۰ كیث] لب اتثوم ينرث رد هراب 9 و ۵ 5 ۳ تا

 : دادماجن | تلوهس اد اهراک نیا ناوتیم اتن وم یقرب رفاب
 راخت اب تاجی زبس ندرک مد -یهام ننخب و ند رک خرس -تشوگ ند رک خرس -ناآدن رپ و هجوجو غرم ند رک خرس - ین ریش عو ره نتخپ

 . 4ب ذغا رده عون اههد و تک عون ره نتنخپ دورب نبا زا اهن آ نیم ادب و هکن ۲ نودب ناشدوخ

 .دشابیمن زاگاب هسی اقملب اق یلک دوطب تسامک رایسب انن وم یقرب رف قرب فرصم ۳

 .تسا ان وم یقرب رف بلاج رهاظزا یکی تفاظن داجیاو تقورد ی وج هف رص ]
9 

 .. لایر ۱ر۷۵ طف
 تعاس ره لای در۳ ره تاووایک ره دا رقزا قربدیدج خر نتفرگ رظن رداب هک دشابیم تاو ۰+۵ تعاسرهرد «اتن وم یق را رف» قرب فرصم

 .دشدهاوخ فرصم قرب لای ۷۵

 را رق ناگمه لوبق دوم شرایس دئاوفو بسانم تمیق اب | ری ز تسا یزورون شزرا اب هیده كي ات وم یفرب رف ون لاس هن اتس۲ رو ] 0 :
 . تف رک دهاوخ

 تسا رسجات 4 بجاومو هریجیب زیشآ» تقیقح رد ا رب ز دشاب رت بلاج یرگید هیده ره زا انا وم یق رب رفزیا یسورعهزات ره یا رب دب اش 9
 ! دشاب مه فر رح نف همه ۹۶ صوصخب و

 اتشوم یثربرف و یسودرف هاگشورف 3 كف ِ 4 9 ۰
 .تساهدادیف امل ۲ انن وم یقرب رف شورف و شی امنب صاصتخا ادیاهش وگ هناخ مزاول تمسق رد یسودرف هاگش و رف عالطا دا رب ]
 رب هوالع

۴ 

 تمییق هک تشاد هجوت دیاب .تساهتف رگ را رقمومع سرتسد رد « ان وم» یقرب رف زی ربتعم یاههاگثورف ًةيلک دد یسود رف هاگش و رف
 .تساهدش نییعت ناموت ۵ طقف نا ریا رسا رس رد « ان وم» یقرب رف تباث



 سگ ها

 تست
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 یوم

 تک رشایو یوات اه یرثهنادرگ راکب تسشلسف نا و
 . هل انید راک ایدالک و نیو ناچج

 نزتفهو ناجیلد , مارآ درم»: یاهملیف نادرگ راک مان - ۲
 داب هیث را یاهملیف ردو درک ین ادرگ راک ار«وکیز» ملیف امد مع

 . دومنتک شمه یل اجنجنپ یک دنز هجو

 .نموین لپ یاعملیف زا یکی ناونع 4
 یراک , باتفآ رد لادج اوملیف یشرفک ۱۳ لیغاق ماگ برط

 . بادرمرد .لادجو

 یت ربیل هک یدرموووارب ویر یاههلیفروتک ۲كچوک مان 7
 یک ار سنالاو

 رازه» و «ساب اراب 9« ریقحت »یاهملیف دوتک ] كچوک مان ب۷

 «مد رمراپ

 ؛ یدومع

 نیحت اف و ین افیترد هناحبصیاهملیف روتک 10
 .زاوآ هنناوخزاوآ ویتیهاتیاهلگ ی اهملیفروتک | مان - ۲
 .هلکشوخامیاو نامتراپ [ یاهملیفوا لر هلندک افیا دم 7

 نوسنیکبدیجن آ ,هیل اوشسی رومتک شاب تسیملیفناونعس6
 یت زرف هلی رد اکو

 هس یاهملیف سیرتکآ و نموین لپ سمه كچوک مان رس 8
 شا نی برا یهاگن وویا هرهچ

 «زارد نامرهق یاعهملیف نز هشیپ رده كچوک مان - ۰
 .تافعلا نارودو گ روی وین رد یاهینشکد

 و«منهچهب هین افهد» :یاهملیف دیقفروتک ] كچوک مان - ۷
 « اهنمرقبآ روج»

 یمساق نسح : هدننک ح رط

 تاقباسم حیحصخساب

 ۱۳۳۵ رامش هلجم

 ملیف ددكپ یروگی رگ -
 .نموین ناتیباک

 ملیف درد هروف نلک _-

 .تواهامهن اخه وهق

 رد نتسه نوتل راچ س

 .نکبرد زورهه ملیف

 ملیف ردتا ارگ یراک س

 .ینها ری ریز تایلمع

 ملبف رد ینگاک زهیچ سم

 .داختفا تاعاس

 ملیف رد رتسکمل ترب -

 .4م هامرد ز ورتفه

 تاقباس ناکدن رب
 نایمزا۱ ۳۳هرامش هلجم

 حیحص خساپ ۱
 :نایاقآ و اهمناخ 3

 ( نارهت ) ین اب رق هرینم -۱

 (نا رهت)یدمحمشوی راد -۲
 (نا رهت) یردیح یدهم -۳

 یستمه> یساع دمحم سس 6

 (رهشه رخ)

 نا رهت میقهناگ دن رب ]

 هحفص ددع جنپ هد رب كلی ره

 صوصخم یاهت راک هک دنتسه

 نووهتب هاگنب زا هحفصتف اب رد

 لاسراناشارب تسب هلیسوب ار

 ضحم و « تشاد ميهاوخ

 دنن اوتیم اهت راک نیا تفایرو

 نابایخ , نووهتب هاگنب هب

 . دننک هعجا رهیرهچوذم

 دمحم یاقآ یارب ۳

 هدنیآ هدامش زا یتمحریلع

 تسپ هلیسوب هلجم هامودتدمب

 .دوشیملاسدا

 حیحصت -فطل
 : دیئام رفب

 تاقب اسم هدن رب نیموس

 هک نآ رهت زا ۱۳۳۲ هرامش ًالجم

 «یریث دیمح » هتشذ۴ هر امش رد

 حیحص ویپ اچهادتشا هدش رک ذ

 « یریثت دیهم » ما خ نآ

 تفایرد تراک هتملا . تسا

 هداتس رف ناشیا یارب هحفص

 ء كش

 نیا زا مادک رد
 روت اکی_ راک هب طوب زه ری واصت
 هک تسد روعشم یاهملیف

 ناشن امروشک رد اهن آ هیلک

 اتش انعطمو هاش هداد

 ود دادعتنیا زا لقا#ل

 ارد انب .دیاهدیدار ملیف

 ملیفود ناونع هک تسیفاک

 ردو دیسیوئد اه یارب اد

 .دددک تک یشقیزاتسم نیا
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 یگنبملقناب : رثا

 دناب رمیح تبرومام ۵

 هر
 :دج

 2 و و

 ود اکد رم با رشراظتن او هتسشن (هک و فو هفاک رو هک لاح نآ رو «دناب»

 هن اکچب راکفا نیا تس ادیم . تف رگ شاهدنخ شب وخ یفایلایخ زا دینگیب ار
 زا هکی رهد نیارد هدش هک هیبی رف دوخاب رگیدداپ 5-4 تسا ۲ یا رب طقف
 زادعب .. دنک ا- ی تسذ یحب رفآ شدوخ یارب دمایهشدب نآ زا بلق میمص

 هک نیا رطاخب طقف هب . تشادن دایب سی راپ رد شوخز و رکب مود کج

 نا رگیدب زین !دش>ورو باق «نت زجب نوچ ٩کلب هوب هتخو رف اددوخ سی راپ
 و نادرگ رس مد رم  اهتس دوآ شیپ بها اسزا ارس راپ . وب هتشاذگ او

 اهراغل « اهسور  اهنامل ۲ « دنتشاد رایتخا رد ابن و یاجهمهذد روخا و

 و رظانم یاسر . دوم ناشاج رگید یاج جیهدد هکی اسک و اهیف امور
 هایس زلفلیس نآ زادعب و دید دشيم حبص ۷۱۵ تع اسنیب طقف ار اهن امتخاس
 .دن اش وییم رظن زا اراهرا وا وب زادن !مشچ هدمآ رد تک رحب اهن اب ایخرد

 «یتمدخشیپ , دش هداهآ زیمیور یکشخ یادصاب بو رشم یوتحهینیس

 هریگب هاب ووب هتسناوتت .زگ ره هدن اب» هک عی رسو مرن یتک رحاب و یتسدعی
 ادوس و بورشم « خب دوخ سالی رد « دن اب » . ووشگ ار اووس ی رط رد
 . درک نشور درز نرول راگیس كار دع) دیش وا ار نآ زا یگ رزب هد رج هتخب ر
 درک ادیب اد رتخدوو میدم آ .دی ایمرد راک زا فرخ زم بشما هک دوب حضاو رپ
 یزلف تلکسا كب شباذج لکیه . تشاد دهاوخ یزادن اطلغ رهاظ ًاعطق
 دهاوخن ناهنپ ارریس یوب انعن سهادآ « دوب دهاوخ هبنپ و میسزا هدیش و

 نوچمه و هداد ناشن یثامرخ یاههشر هر هالک رب ز شدن ولب یاهومود رک
 تاهد زا یکی لام امتح یفرعهزادعب . وب دهاوخ نشخو رب ز ون ای میس
 یئاکی رمآ ای آ هک دیس رپدهاوخ «دن اب» زا لواقی اقد نامهرو و هدمآ رد راک زا
 ادشا و فی كل رخ و هعف د نآ لثم هک مهد اش , دی دنخ لددد هد اب » ۰ تسا

 ۲ ووشیم را رکت خیرات . دز

 نوریب اهلیبهوت |لیس نایمرد اددوخ ۰۳لدم «وژپ» لیبموت | كي
 هاب رفو داد و قو وزمرت قادصو رسو درک كراپ هود ناب ایخ رانک هدیشک
 هد اب لیجمآ یا و انتعایب یرتخ:لییم وتا نیاذا . دروآ رد ار اههدنن ار همه
 .دهآ هفاک ف رط ًامیقنسهو تشاذگ او دوخ لاسحب ای ابصع یاههدنن ار هدش
 هداعلاقوف ۰ تشاد زیچ همه كل رتخد . تسشا تسار ووخ یاجرو دن اب و

 شتم اقد ود هتخاس شدووخنهذرد یو هک دو یث اهزیچ نآ رهظم تسرد « دوب

 شنتفر ها رز رطیل و د رک یم ناهنپ كس ین اراب كي ارشمادن ادنچ رهود وب دنلب
 4هسک تشاد اریت راسجو طاش شاهرهچ . دادیم اریبس انتمو ابی ز لکیهغدع و
 هدشقیقدو كيراب واب «دن اب» هک لاح نامهرد دن اوخیم شا یگ دنا ار ز رطاب
 یدیما چیه هن .دمآایم شیپ هدرک زاب اد شهاراه زیم یالالزا رتخد دوب

 :: تشدگ هچن ۲

 كي «سیداپ هموح رد یتولخ هداج رد

 یلاعیهدن امرف زک رم هب هتسب اوراوس دوتوم كيپ

 هدروآ ردیرگید داوسروتوم كيپ لکشب اد دوخ هک یصخش تسدب اپودا

 ...دوریم تقرسب یو یاه همانو داذسا یواح فیک هدیسد لتقب تسا

 رد سنل هب تمیزع هادرس هک میوریم دناب زمیج غارسب كنيا
 تسا بو رشم فرصلوغشم ورهدایو یاههفاک زایکیرد و هدش فقوتم سیداپ

 ,دن ارذگب هز وگچا ربشهک دنکیم رکفو

 هشیده هک و ون ی اهن ز پمآ نآ زا دنک رادب ۵ دوخد رم ات هک دم ایم رتخد . دوبل

 « دن اب » یا رب شزیچ همه هوب فسات یاج « دن راو قلعت رگبد ناسک هب

 وامیقتسه رتخد و .. كچ وک هرب هالک رب ز دن ولب ناوسیگ نآ یتح « دوب بس ان

 1 دزیم دنخبل واب , د رک یم هاگن ار

 شیب كل رتخد دنک عمج اراپ و تسد دناوتب هدن ابو 4ک نآ زا شبپ

 ۳ : تفگ هدرک وا یود یوآ یاهدنخ . تسشآ وا زیم رس هدمآ

 .ب مژ ایه ناتها رمهنم . ما ورد دب اب . مدیسد رب ۵ هک مفس اتم ُت

 :دوزفا بل ريز ۰

 . دنهاوخیم هرادا رد ارامش « تسروف -

 هب وب هک ره ك رتخد . دش ادیب باوخ زا تک رح كي اب دن اب»

 شیپ یراوآ ان حد و هک دادیم ناشا راضحا ز رطنیا تشادقلعت «هاگتسود»

 یور هکسدنچ « دن اب » . درکیم باجیا اروا یروف روّطح هک یعضو « هدمآ

 : تفگ هتخادن | زیم

 . میورب بوخزاپسا
 وب هد رکدس ار هار زو سه هسک دننف ر لیب وموآ | فرطب مهاب

 تفرگاج شرانک رد «دن اب»و لرد تشپ رتخد .دسرب رس یسیلپ دوب نکمم نآ ره
 ۲ . دمآرد تک رحب لیب وموتاو

 شدیفس تسو-+ تخادسا ك رتخدب مذج هش وگ زا یهاگن «دن اب »

 دن واب وب دن واب هشر ات شن اوسیگ و هوهنیه فرطا و مر ناین رب نوچمه

 : تفگ «دن اب » لصا

 ٩ دن (هد رک راضحا هچ یا رب ارم و دیتسه هرادا مادک لام امش -

 : تفگ دود هدش هتخود و دشیپ 4 نانچمه ش# کن هک یا احرو رنخد

 ناتسلگن ایسوساج دض هراداهبعش هب هتسباو ود هبار رایتسد نه

 مس اب تب رومآم زا جراخ و ۷۹۵ هرامش اب تب روم ام رس .متسه سا راپ رد

 نیا تیهام زا یزیچ امش لثم مه نم . موشیم هتخانش «لسار نآ یرم»

 هبعش سی راب یزک رم هرادا زا ًاصخش «ما> هکنیا زج من ادیمن تیرومأم

 ام سیئر هب .تسا هدوب ه امرحم و یروف هدوب هچ ره شمایب و هتف رگ سامت
 تروص رد و دنک ادیپ سیراپ رد ارامش رت دوز هچ ره هک دش هداد روتسد

 نبح امش تس ادیم ارهاظ ام سی د.هریگب كمك زی هس ا رف سیلپ زا ناکما

 و هفاک اتتدنچ زا یتسیل هک دو نیا دی زیم رس اهاجک هب سی دارد تم 1

 .د رک امش ند رک ادیپ رومام اداهرتخد زا رگی دیکی و نم هد رک هیهت نا دوتسر

 :دوزفا هد ز_یدنخیل كل رتخد

 .دوب نم اس اش -



 یو رودأم تم

 ار 9 تیپ ها .امجسیلپ ون کس 3 0 تب خورش ادکراد

 :تفگ هدرک قاهدنخدن اب
 ٩ دی درک یم هچ مدوب رتخد كياب نهرگا -

 متف رگ ی م مرگ رتشیب امش اب

 سورس ددتسا تقو دنچ منیبب دینک فی رءعآ الاح !بوخ «بوخ -
 9دینک یم راک سی راپ

 لاس ۵

 ٩ دیایم نانشوخ نات راک زا -
 و زور و بش هک یمدرم نیا اب سیراب رد ند رک راک طقف هاب

 ًاصوصخم دوب لکشم میارب یردق لیاوا دنتسه یزابقشء رکفب تقویب و تقو
 مدوخ سوبوتا و ورتم اب مووب راچا و متشادن مه لیب وموت !"عقومن 4۴
 ناگشین یاج زا مندب مامت مدیس ریه هن اخب تقوره. م-اسرب راک رس ار

 ! ووب دوبک
 : تفگ هتخادن | واب نیسحت زا یهاگن دن اب»

 ؟دیدب رخ اد لیب وموتا نیا دعب -

 یاههدنن ار دراد یطاقسا رهاظو تسا تمیق نازرا نوچو «هلب
 .دنشک ی م رانک ار دوخ نم هار رس زا دوز و دن وشیمن ممحازم رگید

 دمآ یم هک ی تعرس نامه اب كرتخد و دن ووب هدیسر چیز كي رس
 دن هاد هار هدیشک رانک ار دوخ ناب اتش رگید یاهلیب وموتا .دومیز اد جیپ
 :تفگ دن اب ».یرذگب وا |

 رگید نآ یرم كي اب زور كي مراودیهآ طقف «تسیا یشور دب -
 .دی وش ورب ورد طاقسا لیب وموتا كي یوآ

 ودرهدایب انکار لیب وموآ | كل رتخد دن وب هدیسر هرادا نامتخاس
 :تفگ «دن اب» و د رک فق وتم

 یگدنز زا امش لثم یلو دری یمن ناگشیا سی داپ رد ارم یسک-
 .مینیبا اد رگیدمه دعب دن رضاح دوری رس ماهلصوح دوز یلیخ رهش نیا رد

 :تفآ دعب و دی واک هظحل دنچ ار وانامشچ كل رتخد نشود یا ۲ نامشچ
 یچنفات اب دین (وتیم دش مامت ناتراک تقوره . لیم لامک اب

 .دننکیم میادیپ اهن آ مشاب اجره نم .دیریگب سامت هرادا
 قاچ ید رم سی راپ رد ناتسلگن ا یسوساج دض را دا هبعش سی ۰

 یف رعم هداس و ورشوخ و مار یدوجوه ارب و شرهاظ هک وب ورشوخ و
 قاطا . دادیم ناش اد هتک نیا فالخ شک ریز یب آ نامشچ طقف درک یم

 باخت | ار ه رجب رانک یل دنص «دن اب» و دوب 4 شابنا راکیس دود زا وا

 : تف سیل و .دشاب رانک رب یردق هود یوب زا هک هرک

 هی وک افنج(ز امق یک تن
 لسا رز -س

 صوصخب تمسق نب [ رد هک تسی یدایز تدم ءتسا یگن دز رتخو

 عوضوم لصا دراو دب اب .تسیث اهف رح نیا یاج العف لاحرهب .دنک یم راک
 .منک تبحص مایشنم اب هملک ود نم دیهدب هزاجا . دش

 : تفآ هد رشف اد شزیم یود هاگتسد همک د سیار
 مر اهدرک ادیب ار تفه رفص ود دیئ وکب .دی ریگا سامت ماد اب تب

 .مراذگ ی م عوضوم نایرج رد اد ناشا مراد هعاسل انمو

 و تشاذگ زیمیو در | داهتس و هد زهیکت یلدنصهب دش مامت هک شف رح
 :تخود «دن اب» مشچ رد مشچ

 هداجكي رد سی راپهموحرد اریلاع یهدن امرف راوسروت و: كيپ س
 هدوس فلتخم یاه روشک یه اظن را رسا یوتحم هک ار شفیک و هتشک تولخ

 .تسین یرثا مهوا تعاسو اهل وپ زا فیک رب هوالع .دن (هتشاد رب

 :دیس رپ «دن اب »

 .تسیف اهدزدراک هک دینئمطم -
 . ق را ۵ کاش هراب نیا ددیل 3 یهدن اهر تیئما هرادا ب

 هزاجا امب هک دنک لیمحت اهن اب تسن اوت دوب روج ره «م۱» لاحرهب
 یهدن اه رف تیم | هراوا سی 4۲ « ربا رش» لذلک اب دب اب امش دنهدب تل اخد
 دینکب دیاب هک یتامادقا ناب رج رد اد امشوا . دی ریگب سامت تسا یلاع
 . له دی 23

 تفگ دا اب

 .دین وگب رآ لصفم یردق ارناب رج -

 :؛ تفگ سیار

 اب راوس روت وم رومًام كي تفه تعاس حبص هبنشراهچز ودره تب
 عقاو یا ۱اعءیه دز امرف زسک رم زا 4 ام رسم هداهلاقوف كراد-م و دانا

 هب اد وانسا و دشيم یرتهولیک هدزاود رد وک روف هدکهد | مزاع یاسرو رد

 تعاس حب رکب ددها دنیا یداع تعرس اب .تشگیم رب هداد لب و>آ نابهگت رسقا

 تفهات زورنآ .هدوب رضاح زک رهدد میث وتفه تعاس الومعم كيز و دوشیهیط
 وازا یرث ا یلو دن هاتس رف شا اب دب ی رکن ۵ كيپ تشگن رب دن دش رظتنمعب رهس و

 و دنتسب اد فا رطا یاه هار مامت عب دو تشه تعاس رد.دعایا تسدب

 هنما دیوجتسج هسنارف سیلپ و یلاع یهدناهرف تینعا هرادا ن

 نقراساب قراسو وب رصع تفه تعاس عقوم نآ رد یلو دن درک ادیپ

 دتس ا اوخیه4۲ سپ راب رو یجراخ یاههن ات راغفس زا كرد ؛ ره هب اردانسا تقو

 زا رگید لیاسو اب امییاوه اب دنتسا اوتیم یتح و دنن اسرب دنتسن | وآیم

 «دننک جر اخ هسا | رف

 :تفگ «دن

 تب چاتاد ات نم زا «عا» الاح تسا تسرد

 : تفگ سیل ر

 تشایکعم هه وا رظفب دنکیم باسح هاب ز امش تواک :یور (م۱)

  هداداوسیلپ یداع نیدومأم رظن زا هک دینک ادیپ یهارهیضق نیا لح یا رب

 ًامتح یلاع یهدن امرف زک رم دد هک تسا دقتعم «ماد دنامب یفخم تینما
  هانساو قارواو را وسكيا تک رحهب طوب رم تاعالطا و هد رک ذ وفا یصاخشا
 ۲ تماگد اعناشهوج و گاه زادن اب هک یناسک دا اهداد عالطا جراخهب اروا

 و ادیچتف ان « اهیچتسپ « اهنابغاب ریظن یصاخشا .دن [هدش یی رمان مک مک
 زا یصاخشایتح یه دن ام رف یب ۱اع زک رم نادک راک هک هک متفگو اب نم ..هریغ
 رس زوده مهوا یل و دنتسه هقب اساس و یمسر نادنهراک وزج زین لیبق نآ زا
 یهدز ام رف یل اعزک رم رد یجداخ لماوع تسا دقتعم وتسیق اد شدوخ هدیقع
 دن (هد رک خوف اب ورا یاهو ریث

 ار مٍ ست شنا زآ .وشیمهچ منی «مذک یهیعسنم «بوخ رایسا
 .منک می دقت بی اب اجک ار

 .د وب دهاوخ سامآ رد بت رم امشاب «لسادیرم» .اجنیاب تب
 .بوخ رایس -

 و یار نامتخاس نو ربب هک كرتخد یوزپ لیبموتا راوس دن ابر
 یهدن امرف زک رم مزاع ۱۸6 هرامش هداج قیرط زا هدش هوب 42 شاذگ اجب
 دنش اب یو رظتنم هک وب هدش هداد عالطا هطوا رم نارومآمهب البق .دشيل ء
 ناب ژد كی ادتبا دیسد یماظن هطوحم کر زب لخدم 4 یتقو نیا فصواب
 زا درک یسراو تقدب ار - روبع زاوج یوس ا رو ناب ژوكر دعب ویئاکی رم۲
 نکفاروآ نیدنچ ی زا ناهآان تشذگ هن اخرادساپ وودح زا 4ک-مهدعب
 یلاح رو ؛دن »۰ درک نشود زور لث» ارهطوحه رسات رس هدشنشور یوق
 تخاس رودب ویا و تفت هافوحم زا هرکیمسح هنهرب ا ددوخ هک
 عب و دشیسرا و تقدب وا زاوج رگپ هراب نااسرد .تفرالاب دشيم یهتنم
 ده هدب ؛هرف قاطا هب اروا تشاد رسب خ رس ه رب هالک هک یسیلگن | ناب ژد
 .هرا داسیئر « ربا رش .ا.ه» لنلک :ووب هدشهتشوآ قاطا نو ول هود
 و .«یهدن اهرفیل اء زک رم»

 و دیش ر لکیه هک دوب یلاسهن ایه یئاکی رمآ رسفا < ربا رشلنلک »
 ِك ۵ رس یک دناو بوده راتفراب و تشاد کن ری رتسک اخ یاهومو بس انتم
 .ه زا دعب . دنیشند فرک فراعت هد رک لابقتسا « دن اب» زا کت اب ری دم
 3 دیس رب دز ۳ هیل وا تافراعت

 یاهگرب چیه هب ناتووخ رادهنهاد و لصفم تاقیقحت بیقعت رد س
 ِ ؟دی هد رکن دی تسد

 و ه امدوخب یتینما یاهراک هک اجن ات دن ابیاق ۲4
 هب ودش ج داخ امتسد زا راک یتق ویل و هوریمن نآ رد یاهنخرو لاخچیه ل امتحا
 یجداخلماوء تسیث دیعب دیس ر « وت ان »یاهروشک یاههن اخت رافسو تا رادا
 .دننک وفا یماظا را رسا رد دنن | وتب

 جین تسامش تردسق زا جراخ ناب رج بیقعت « تسا تسوق بس

 ٩ هووب هچ دسج فشک زا دعب امش تاقیقحت

 ۵و ریآ تفه زا ما د رک ادیب لوعقم رکیپ رد هک یا! ول

  نادیم ناش دسج رد هل ولآ ریسه د وا هدشكيلش ی رتمیس اب رقآ هلصاف زا و
 راوس روت ومرب لوتقم هک ی اجنآ زا . هدوب دقمهلوتقم اب اس رقت لتاق هک
 2 هیلقن هلیس و تي زا یراوس نیحرد اد ه) ولآ زین لت اق درک ضرع دی اب هدوب
 ۰ تسا هد رک کيلش

 ۱ ِ تفگ دا
 هدش كيلش یرتم یس زا هل ولگ هک هدب ناش كيلش تدش رگا

 . دنیبب تاکیسوتوم هنیآ رد ارلتاق هتسن اوتیم لوتقم نیا رب ان
 . تسا ر وطنیمه ت

 نتنقار زا رق بیک هروم 45 ی روص رد دن راد روتسد امش نارومام ت
 ؟ دننک هچ

 ۱ . دن زی رگب نیبقاعتم زا تعرس .یاهتنم اب دا راد روخسد
 .تع رس وز سدح دشیم روت وم نداتفا نکشزا ای۲ « بوخرایسب بس

 : ٩ هدوب ردقچ روت وم
 رتمولیک لهچ ان تسیب نیا هووبن دایز نادنچ شتعرس  هلب

 ۰ 2 هد ۵ اف زا

 : دیس رپ هدش رهاظ لنلک هرهچ رد یمخا هظحل نیا رد

 ؟ تسیچ اهل اوسنیا زا نات دوصقم ب



 ۰ وب رتسا نیش طبض را ون

 -زاجوصقر فورعم یاهگنهآ یاهراوت نیررت دیدج

 ۰ ین وس هاگشی امن دا طه اریاو تكيسالک

 ٩۳۴۱۴6۵ نفلت یردان نابایخ

 تاعتسماضر رتک ج

 کی رمآ زا یلخا د یاب رامیبصصختم

 ناطرس نامدد و صیخشت رد صصخت قوف هملپید

 ن نی س ٩۰۰۲۳ نفلت ٩ هدامش رهمگدزب نابایخ - سردآ

 هنوگ ره ضی وعت تدسم

 یطایخ خرچ

 یامخ رچ اب
 نیز ر# یطایخ

 دیش لب لمت

 یاهخرچ ضیوعتب نادنمقالع دایز لابقتسا هب ان
 كيتاموتا یزودلگ و یطایخ یاپمخ رچ ابیطایخ
 تاجناخراک تقفاوم اب - اهناتسرهش و نارهت دد انیث رپ
 هام دنفسا ۳۹ ات ضیوعت تدم - سیئوس انینرب
 . دش دیدمت ۴

 - و« هرامش - هاش نابایخ - ناربمت - انیث رب

 5۲۳ 6 نفلت

 نایت وام افکار - ناهاف ۲ سالار
 یرادرهش

 ت یجوشرو همحا ران ورق د# دیشم انین رب

 یلم غاب
 یلعسابعیاقآ ت نآ رهم هاگشورف لب اب انیذ رب

 نا رهم

 ِت نایسیداپ داتگ شوت  هاش امرک  انین رب

 هیس ناب ایخ

 نادیم - ناین اهفصا هاگشورف - ناشاک - انیث رب

 هتشرف وناب - غورف هدک رنه - جدننس - انیث رپ

 یریزو نیعم

 ناسوساح یاغ وغ
 را ر-ق دنتساوخیم وا زا هک یداک شدیدجلغشزا زی رفدب و8

 لاسهد زادعع تشادن یشوخلدچیه

 تسز « ی وج4-) داح و ید رآ ایا ۵

 نباددیت اغیلبت یاهسکع رد نتفرگ

 ی اب ورا بی رغتکامهنیا زا بی رغ رهش

 ِ دیس ریمت رظنب یبسچل ۵ نادنچ راک

 داهنشیب اب «لسک رد » یتق و لبا ۵ نجم ۵

 «دی وب د» دمآ شغا رسب هزات لغش کر

 قاتشم یلیخ لغش نیا لومق4ب اردو وخ

 زاب هق> ید رم اد لسک رد دنچ ره دز ۵

 مه اب یتقو اصوصخم المقهک تسا ادیم

 دا د رک یهتمدخ شآ رارد کج نیح

 ار وخ یگن رزاب هشیمه «لسک رو»
 هاللس؟ « دیوید رس و هنخادنا ولج

 . هوب هنشاذگ

 در وب ورادیدب یتقو «لسک رد»
 هیلک زا ۲-4 دن امه وا لوادمآ

 عالطاالماک وا ریخا4) اههد یاهتیا اعف

 نیا مامت رد یو هک دا ادبم و دراد

 ,راکش ردهچ .یصاوغردهچ اهتیل هو

 رد یتح هچو ندعم جا رختسا رد هچ

 قاچاق رسیظا یک و کشم یاهتیا اءو

 یسعق و .تسا هد وب قفوسها یدرم

 هک هوزفا تبحص نایاب رد «لسک رد»
 ورا زد تی رومام نی اماجن | لب اقم رد

 هاددهاوخ هزمتسد یوهب رالودصت اب

 رب زا لوبق زا ارووخ «دب ورد»

 هوروخ تسکش ناوسج کی .. بد

 اب ول ]4م روشک نیادد یئاکب رمآ

 تا | وخیما فک اشخ ر دهدنب [ینکد ام لغش

 .دشاب هتشا۵

 کار ار «دی وي د» دوخاب لسک رد
 نتدنچ اج ۲ روو درب یتل ود نامزاس

 ناب رجرد اریوابت ریل اع نیرومًآمزا

 : دا داود

 عابارد «لسک رو» و«دب وب د»

 اب نیقفتم هایس رد اقب رفآ رد گنج

 تسکش زا دعب ودن دیگنجیم اهن اما ۲

 وزج اهن 1دحاو , اهن اما ۲ یفیش بقعو

 نیمز رسهب هک دوب یثاهدحاو نیل وا

 هار ارحص بلقرو «تامار»و كچوک

 هعخخم هچ وكب «تامار» .یوب هتف اب

 . تشاد زانممو زراب

 ار سامل ا ند اعم جا رخنساقح

 هنس او ی ایهک کی شیپ لاسنب دنچ زا

 تشاد رایتخا رو دول هم روشک نیمهب

 هتک دیسریم رظنب رخاوا نيا یلو

 دادرا رقنیا وغا هب لی امیفا اخم لماوء
 «تامار» روشک ردیث او را ام رف .دنتسه

 هک د وب یل اسد رخ نا رمکحلیم اجهدهع)

 هدیسریگل اسهد راهچ 4) رگ یهتفههس 0

 تف رآیم تسد رد ار تموکح ًاصخش

 یومع تسد رد تردقعف و,نآ ات یل و

 و تشاد مان «دیافد هک وب لیماج

 بوسحم ول 14م روشک ناغلاخم زا

 دنتسا ادیم ول [ 4م روشک یامعز «دشیم

 یئاو را اه رف هب رسد رد یا لیم اجر ۴

 نانچمه ساملا دو اهن ۲ تسد دس را

 یوحن دی اف رگا یلودوب دهاوخ ز اب

 دنسه رب هد رک بآ رب ز ارهدا زردا رپ رس

 اهس امل | زاب رغتسد دن اهب ی اب شی یخ

 لیاهدول [هم روشک .دش ده ا وخه ات وک

 نآ زا یل و دوب داد را رق دیدجت 4)

 یگ دنب امن هب اس ر تسن | وتیمن هک یئاج

 شوخ هب هتساو تک رش نآفرط زا

 هب ار ینی رومآم تسا وخیم دنک مادقا

 ریغ نم هسک دراد مازعا «تامار»و
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 هادرا رقدی دجت یا رب (رهنیمز ميقتسه

 نیمه یارب «لسک رو» .دن زاسمه۵ا رف

 دود هد رک باختن | ار«دب وی دو روظنم

 دز دشیم ج ر اخیفخم هرادانآ زایتقو

 : تفگ لسک رد

 مزاع دیاد و اج نیمه زا ب

 یهاوخالب وكي رو اجن ۲ .یوشاسیت ایسا

 وتب یده تایلمع روتسد ان دن اه

ِِ 

 میقتسم هاگهورف زا « دیوید »

 دش ءازوب وجالب و یلحاس رهش هاور

 سرد آ «لسک رد» هک یئالب و اجث آ رد هک
 ردها ررس.دوب هدشعقا ود وب هداد ارث ۲

 دیس رپ | دا ریچ هفاک زاكچ وک هفاک ك»

 تشاروضح اجن [4ک یلگشوخ رتخدو

 وتساداب | ر «الب وچ ها رهک د رک هراشا

 دن اسر) اروا دوخ پیج اب تسا رضاح

 یا ود رک لومقیل اعش وخاب « دی وبد»

 هس پیج رز دبی ۵ دشجراخهفاک زا یب 2و

 اهن آ رتخد هک دن اهتسشن زیف رگید رفن

 درک یفرعم شیوخ ناتسودناوذ#ب اد

 « نیساراس » مساپ لکیهیوقافد رم
 «توب وای» مساب لیحم هفایقاب یدرم

 مان ول وملا » هک یاهلوتوک درمو

 نتفرهراوس نوچ نیادوجواب .تشاد
 یفالوط هار نآ ند رک یط هدایب 4

 ها رمهد رک لوبق «دب وی د» تشا دحیج رآ
 زادعب «داتفا ها رب پیجو هورب اه آ
 و دن دیسرالب و هب هار یتعاسمیا یط

 یظفاحادخ ورکشآ اهن ۲ زا «دب وب و»
 دره و 9 .تق رالب و ب اجب هدرک
 تفگ هدوشک ار ردیل اس4) ایم

 هععقاو ,ناب رقوت دیئاهرفب
 یاهتنم امشصاخش ان اندروآها رمهاب

 ۱! دیداو ناشن دوخزا ار طایتحا

 هدن ام تام یاهظحل « دن و د»)

 تخانش ارتمدخشیپ دعب

 , لس رد

 هرس نیا ۰

 اب کنج نیح البقهک ووب «لدیت رب»
 «لسک رو» تسد ریز هخوج رس ماقم
 نای رج « دیوید ۰ د رک یم تهدخ

 شن اتسودوشل رتخداب اردوخددوخ رب
 هار رود اهنآ هک هوزفا هد رک فی رعت
 یک دن زیل اوحنیمه روهک دن ووب هتفگ

 مهیروت ومقباق كم بحاص و دننک یم
 ,لدتسه

 یچق اچاق ًامتحراک رس نایانشآب
 .دینک یروود اهن ]زا دی اب دنتسه

 هچ لسک ددیا و بوخ رایسا ب

 .دب ایم اجنب 1 تقو

 رگ( تم

 .بشاد رف

 تبحصکس دنچ یوعوءعیادص

 « لدیت رب » تشاذگ مامتان ادودن ۲
 : تفگ

 . دی این شیپ یقافتا

 تب اعر رظن زا ار اهگسنیاب

 .مينک یم یرادهگن اجنیارد طایتحا

 .ندش كي هزن تأرج یسک یروطنیا

 .تشا هدهاوخن ارالب وهب

 ووخ «تامار» كچوک نیمهز رس

 لیماج یلاورف ام رف نشج یا رب اد

 اهنشج نونک | مه زا «د رک یه هدامآ

 وب هدش دا دبیآ رآ یلصفم یاههژرو

 رد زورنآ رد هک ناراوس هژرهلمج زا

 و « لیماج و روضح رد رهش نادیم

 .دشیما رجا ب رغی اه روشک ناگ دی امذ

 «تامار»ماظن هراوس زان وتخات جوا

 هاگیاج یوس تخات هب دی اب هک دود

 یه ات وک هلصاف رد و هتخات

 راب ود ناب كي لمع نیا . دن دشیه

 ناراوسیتقوعوس تب و رد .دش را رکآ

 مسزا 4۳ یرابغ ود رگ و هنش ق رفتم

 تفخو رف وب هدش هتخیگ | رب اهبسا

 فق وعم

 صوصخمهاگی اج روكچوک «لیماج»

 ناراوس زا هدعكي ..تشادا روضح

 هد 4۳ دن دشیم هدهاشم تسد رود رد

 هتف رگ شیپ دد اد ارحص هارد تخات

 . دن و وب
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 یب وخب ار شا هفیظو لسک رد
 4 یلاحرو یو .ووب هدن اسرماج) اب

 شاهرهچ رب زونهیگن رد یاهوهق سل او

 . تخاتیم ناراوس نایم هزیه قرب
 4؟ دن د وب یا اسک زا همه وا ناها رمه

 دن دوب رادافو «لیماج» ردیهب زونه

 یئاورد ام رف 4 ا دیو رسپ دنتشا هدعق و

 دنا اس رب

 ار كرسپ هک یلاحرد لسک رد

 ار ووخ رتپ وکیله اب تشاد ها رمه

 اج ۲ زا دین اس رقراطا البج لحاس)

 ار اهن ۲ هاگن ابش شک راب یتشک كب

 ای ایسا یاهبآ رایسهد هدرک راوس

 یروت وم قی اق كيدعب تعاسدنچ .دش

 اد قیاق نیا . دمآ اهن لابقتساب

 كرسپ و لسک رد . داریم «دیوب دم
 دوادالب وو لحاسها ر هدشقی ا3 راوس

 دیشخ ردیمنامسآ روهام ,دنتف رگ شیپ

 تک اس عق وم نآ ات هک «لیماج» و

 هدروآ ردارو وخ

 یاهگنهآ زا یکی نتخاوژ هب عورش

 هامب یهاگن «لس؟ رد» .د رک ۱هلتیب

 تفط هتخادن ا

 ینهدزاس هوب هدن م

 كي وت رپ رد .یئابب زهامهچ ب

 ممود رسه 4 نم 4 د وب یه اهنیدچ

 هابتشا . مدرسک جاودزا هاهنشیپ

 ۰ دوب یعیجف

 زا تسو هظح) كب «لیماج»

 :تفگ هتشاد را ند ز ینههزاس

 یسک مآ زی زاس نم یتق و تب

 .دن زب فرح دی اب

 «دب وب د» شوگ رانک لسک رو

 : تفگ

 زیچ كي هچب نیا ندی دزد
 نیا «رگید زیچ وا یدادهگن و هوب
 اجنیااتاقب رفآ زا واینارمکح یادا

 ۰ تساهد رک هراچیب ارم

 شوهگن ردقن ۲ دیاب لاحرهب

 نسهب هک رید هتفه ودیکیات میداد

 شرب شروشک هب دعب و دس رب»ی وا اق

 .میا اد رگ

۷ 
 مزاع لسک رد زود نآ یاهرف

 نا روم ًاهزا رگب دیک) از دش دب رداسم

 روما زدتراظا یا رب | رنوسم هب موسوم

 ار كرسپ «دیوبد» .دروایب دوخ اب
 مزاع دوخهدرپس لدنی رب تبقا رم

 اب ردق رطزا یثادصورس هدش لحاس

 ادصورس . درک بلج اد وا رظن

 یرتخد هک نود یکیتسال یاههل اب زا

 ت .د رک یم انش بآ روهتسب دوخ یایب

 راوس پیج رتخدنامه كرتخد

 ادص «یفوس» اروا شااتسود4؟ وب

 :دیس رب بجعت اب «دی وی د» «دن و رک یم

 ؟ینک یمراکچ اجنیا

 جراخ بآ زا هک یل اح رو رتخد

 :تفگ دم ایموا ف رطب هدش
 .منکب دیاد نماد لاوئسنیا -

 یسرپیم هسک الاح لاسح رهب یا و

 این اث منک انش اجنیا مدوب هدمآ الوا

 ۰ منم ا رآ متسا وخیمآ

 رد ار دوخ رتخد فرح نیا اب

 . تخادن اوا شوغآ

 وا زا اردوخ تمحزب «دب وی د»

 : دیس رب هد رک ادج

 .؟ یتشاد راکچ نماب
 مرضاح . متسا وخیم ارت اق تب

 . مهدب تهب یب وخ لو
 . تسیا نم لام قیاق

 ا را آی اوت یموت یا و دشاب

 .یراذگب امد ایتخا رو یت.ام

 . ظقاحادخ بت

 هتخادن | واب یک انمشخهاگن رتخد
 «دب وب د> .دش رو ونانک انشودب رب بآ رد

 هدرک لحاس تشب یغیدد ساسحا اب

 . تشگ رب ال و فرطب

ِِ 

 دزکن ز نفلت الیو رد بش نآ

 بز ار یشوآ « دب وب د » ینقو

 : .تفگ رفآ كي

 تسود , متسه نیسا راس نم

 . مداد جایتحا امش قیاقب اه.یقوس

 . داذگب زابار قیاق ژارا؟ رو بشما

 مسا هک یکن اب ره یو ار تو زمتسد
 میهاوخ تباسب دی ردام رد ی رب

 . تشاذ۴

 : تگ دا و» ۵

 ... نم ؛ 1ا3آ نک شوگ

 . دو را تد ای

 اروف «دب وب و» دلش ت نفلت

 ره شدوخو وا هدرک ربخ ارلدین رب

 قاطارد تشپ لدیت رب دندش حلسود

 «دی ویو» ود اتسی |ین ابهگن هب «لیماج»
 یتقو .دش قیاق ژاراگ و هلکسا مزاع

 ۰ بشما ص

 نیساداس رگید فرطزا دیسر اجن اب

 هل ول دی وی د « دب ایم شید هک دید ار

 :تفگ هتف رلوا رق وا بث اجب ارهحلسا

 .این رت ولج تس اب اجن امه

 : تفگ نیسا راس

 «یمهفب یهاوخیما ارچ وت ب

 تبا رب یر رضطقف ه رصتخمی راکمه كي

 تبیصا مه یسبوخ لوپ هکلب هرادن
 . دنک یم

 ؛ تفگ دب وب ۵

 یفاک هزادسن اب مووخ نم

 مدحا زم رگی ه اهامش « مداد یداتف رگ
 . نک مگ (د تروگ .دی وشن

 یدناب همقهق ندف در یاجب نیسا راس

 ا دی اپیادص ههقهق نا ۰ دادرس ار

 تفریم «دی وید» فرطب رس تشپ زا هک
 رظا دو اسین د ناهگ ان

 یزیچ رگید و دش هایس « دیوید »

 دو اشود و رف

 . دیمهفت

۳۹ 
 لدیت رب و دیوید دعب زور حبص

 و «لسک رد» اب رس رد مدو (؟ود ۷

 دن دش و رب ور «نوسنب »شد دج ها رمه
 الماکالب و وهدش هدیدپ ا «لیم اج» هتبل [

 . دوب هتخي رد مه)
 د . تفگ نوسم

 رساهکس ر وطچ منکیم بجعآ ب

 راک نیا رد هک یصخش دن رکن ادصو

 . هدوب انشآ ًامشح هتشاد تسد

 : : تفآ دب وز ۵

 د ودحن | دد ی انش[ اهیل و

 . ما دادن غا رس

 ۳ تفگ لسک رد

 [آرهاظنوس یاقآ « دی وب و س

 ۰ دن ادیم رصق»ه نایم نیادد ارت

 ؟ارم س

 وتدن راد هدیقع ناشی ء هلب ب

 . یاهدوب تسدمه اه زو اد

 : تفگ تریحاب دی وی د

 ...نهتسا نکمم روطچ یو

 : تفگ نوسب

 ینک ی م رکف رسا لاحرهب

 دی ردام ات نماب دیاب یرادن یریصقت

 . نشورا رت فیلکت ترافساجن ] رد .ین ایب

 . درک دهاوخ

 تعاطا زج یاهراچ هک «دی وب د»

 رد نوسنب و وا , درسک لوبق تشادن

 لیمدنچ.دن دش مزاعهتشا یلیب وموآ |

 یاهکیلچلماح نویءاک كي رهش نوری
 یگتسهآب هک با رش
 . دوب هددوآ

 دب ویو نا-هگ ان لاح نیمه رد

 دنب ار ها ز تف رپم

 . دمآیم ورد ودزا هک دش یپبج هجوتم

 لیب وموتا هدنن ار ات دیشک یداب رف و

 ۹ دنک رطخ هج وتم ار ناشدوخ

 اهلیمهوت اودوب هدش ريد یا و

 - بات رپ تراهماب هک یو راک .دنتف وک مهب
 لیب وموتا هدننار تشپ رد دوب هدش

 دی وب د» رس یا 4 رضرگب هراب و تسشا

 ۱ ی سنگ ازم رد اد یو ه-؟دمآ هورف

 . درب ورف
 زاا روا «توب ای» و «نیسا داس»

 نویهاکفرطب هدیشک نوریب لیب وهوتا
 . دن داداج اهکیلچ زا یکیردد هدرب

 یئایف و «دب وی د»
 . دمآ دوخ لکلا یوب رد هدیچرب و

 و هتفد رو وا تروصورسب ی اهتسد
 . دیل امیم وا ه وگ و یناشیبب نغود

 « دیوید > و دش رود اهتسد نیا
 رود زیچ 4۵ تساخرب اجزا تم> زب

 ووب روطره یو .ادیخ رچیم شرس
 تسد ود ره اب هدن اسر ردب اددوخ

 زاب رد . دناخرچ هتف رگ ار ه ریگتسد

 نوری نادوخ ولت ولت دیوید . هوب
 ۲-4 دش هجوتم یوجع» روط . دمآ
 تسا للجمو کگ رزب نا اس كي اجنب ا

 رد یئارس رس هب هک دداد یثاههلپو

 اههلپ زادی وب د . دوشیم یهتنم نی اپ

 یلاح رو درک ندمآ نیئ اپ هب عورش

 اه4هاب نیئا- شوپدیفس یرکیپ

 . دود وا رظتنم

 نایم دیسر یوهب دی ودد یتقو
 دوس شغامددد زونه هک لکلا یوب

 نیمه رد . تخانش اد « یفوس» رطع

 هجوتم اد وا الاب زا یئادص عقوم

 ار « لیماج » تشگ رب یتقو . درک

 ... هواتسااههلب یالاب نیساراس قافت اب
 : دز دادوا ندیدب كل رسپ « بد

 :نب قرو

 نت هوا 7 رابغ



 : ادیت 1 1

 وآ ندو» رو وآ دنک یم و

 ار عوضو» نیا ترهاظ یاهتشاد تسد
 . دن امهذ واب

 هدنادرگ رب ور یوزا «دیوید» .
 بصآ راوی د رد هک یاهنی ۲4 شمشچ
 بت رمو زیمآ یسابل . هاتفا ووب هدش

 چیه شتروص و رس دد و تشاد نتب
 شت روصب یتس د .دشیمآ هدی دمخز زایرثا
 یورتراهماب هدرک ما رگ اروا هدیشک
 یتسد..دن وب هدن شو اد شی اهمخز
 ةاطا لخادب اد وا"

 دوخناروخ ولت ولت «دیوید» « تسار

 هقبطراهچ قاطا « دن اسر ه رجنپهب ار
 . دوب هدش عقاو نیمز یالاب

۹ 
 نادب در قاطا درد یفوس بش نآ

 ردهد رک تب اده ی

 هو رگ سید تسا را رقتفگ ی م دمآ وا

 تسا هدمآ وا و دوش دداو یدوز؛

 تشمهدشن لطعم دی وی د . دنک كامک واب

 یتقو « تفوک رتخد هل اچب یمکحم

 شنماد رسا ز هک یی انط هاتفا یفوس

 سپ . هاتفا نوریب دوب هدرک ناهنپ

 فسات یاجلاح رهب . دوب هتفآ تسار

 هبث هب ار باذط رسكي دیوید . دوبن

 .تفرنو ریب هتف رگ ا را ۲ و هتسب هرجنپ

 هبث ه رت نی اپ رتمهدزاودار وا باذط

 رود ارنامتخاس درگ اد رگ هک یکی راب ِ

 یرادقمنیمز "۱ زونه.د رک تب ادهدزیمآ

 . وب یقاب هلصا

 هر ار یوخ هبل یود زا دب وب ۵

 عقوم نیمه رد یلو دن اس ینکل | ِ

 نکلا نی اب فرشم قاطا یاه غا رچ

 هادب رد اردوخ «دی ویو» ودش نشود
 «دب وز ۵» هک ید رمیادص . دیشک

 وب هدینش ارنآ هورگ هارفا ناب

 سپ .بوخ ۰ درک نتفگ نخس4 عور؛
 ناهگ اندی وید ... دوب نیا هورگ ر یهد

 لسک رد یادص . دز رز ش رس 2 قرب

 ! ووب *
 ۰ : تفآیم لسک رد

 ما هنفآ یسیلگن | ین ایمک هب نم بت

 ماهتفآ هدی دزدار هچب رسپ «دب وب د3» 4۶

 طقف و تسا یک ا رطخ د رم دب وب د هک

 رضاحلوب یتفگنهغلدم لب اقم روا رهچب

 . دهدب سپ تسا

 : :تفگ نیسار اس

 راکنی اب رض اح ین اپمک دی اشیل وس
 و

 نوسچ دش دنهاوخ رضاح

 یتدوص رد طقف دبدج هادرا رق دقع

 نیمز رسسا ر ردهچ) رسپ 4 د راد ناکما

 اد لوپ نم لاحرهب . دشاب «تامار»

 ناشیارب ارهچب رسپ و م ریگیم اهنآ ز
 یلاوس رگید مسه اهنآ و م
 ۳ هم هشنک

 نیا مامترد دیاب هچب رسپ اب

 ل ۱عهک و وش دعاقتم ی

 7 . هراد لوبق مه
 دیوب ددزاارم « .بوخ رایس -

 و

 دندشدب وب د دا رف هجوتم ینقو

 مامت رو,۵۱ت۵(ها رب یو اب ز یادصو رس

 یاهتخر ویال اب هک «دب وب د»لاوح نیا

 ناهنپ هداتفا رود یالب و نآ یلاوح

 یگمههرخالاب « دیدیم اد نای رجدو»

 زادنتشاد ها رمهار كل رس 45 یا احرد

 هدش لیب وموتا راوس هدش جراخ الی و

 دی وی د عقوم نیا رد . دن د رک تک رح

 ها رب هدش جراخ شیپ وخ هاگیفخم زا

 دوب هتشادن رب یهدقدنچ زونه هاتفا

 ششچب یبیج غارسچ كي رون هک
 :تفگلسک رویادص .دروخ

 یتسهیل اوح نیمه متس ادیم -

 « مدوب هد رکن هابتشا و هراب رد نم

 . یقمحا ًاعقاو وت

 : تفگ دب ویو
 ولج نم الاح , بوخ رایسب بس

 ارم ین اوست یم رسا وت می آیم

 ۰ شکب

 العف نم « زی ز-ع تسود ه -

 هاجنپ اب .ین امب هدن زوت هک مراد جایتحا

 .یروطچدت وب را زه

 ار «دی وب دد لوپ مسا هشیمه لثم

 : تفگ لسک رد درک فقوته

 زاادغلبم نیا ربارب راهچام بس

 سیلک ( ۹ ایمک

 ِ .دس ریم وت) ی

 ناکت رس هدرک یرکف دب وب و

 ۳ تاک
 .دوشیمآ راک ناب ییضا رما ده س

 مراچا مهنمسپ بوخ رایسا 3

 3 ۰م ربب نب زاا رت

 هظحا كر یگس یو-ءعوء یادص

 دد و دناد رگ رب ار لک رد» یورآ

 شاهن اچ رب «- وب د» تشم هظحل نیمه

 کلی رم میهاوخ ی

 4 رضرا رکت هب یجایتحا . دمآ هورف

 نیهزب شرس طوقس ردلسک رد . دوبل
 رگی دراب دوب هدش شوهدم وهدروخ
 راد نیا . دش نش ودیبیج غا رچ لو

 یو4۶ دوب یدرمریز تسد رد غا رچ

 شد اب «دب وز د» تش اد رس رب هالک و دیفس
 این اپسا رد الی و نآرد یتقو هک دمآ

 ۳-4 دوب هدنداد هرم رب نا دن دوب

 دیخ رچیالب ورد ه | و رپ راکش لی اسواب
 یرگید روج اد دوخدرمریپ الاحاما
 شاغش «یدوو اد» شمس(. درک یف رعم

 رسمههب اح زا.دوب یصوصخ ها۲ راک

 رهوش تشادتب رومام «لسک رد» مود

 نونا-ف کنچ ه هتفای اداپ زب رگ

 لسک ردشوهدم رکیپ دی وب د .نراپس
 - رب ووخ هدریس «یدوون اد» 4 ار

 دورب دن اب یاضعا هیقب لابث دب ات تساخ

 دا وب هدرب هار-مه ار رس اچک اما

 كس ؟ تشگیم اهن ۲ لابث و دی اب اجچک

 اد دیوید وا یوعوعء4 یثوا وچوک

 ودیور هدب ود شیب هوا هداد])تاجن

 .داتسا اب

 كد رم نآ هوجو و كس نآ

 دی وب دهب نادزد هو رگ نبب رد هل وت وک

 .دد رگب اهدزدمدآ لابث هاجک دن امهف

 .یااوحنآ كل ریسند رتکب دزا رد

 ۵3 وز یلیخ گاز

 نامه درآ تیاده ك ریس اد دی

 هک هل وت وک ك ورم دزیمسدح هک روط

 یاهكقل د نیل تشاد مان ون وملاد

 هقیق هدنچ زونه . درکیم یزابك ریس

 هجوتمهک دوب هتشذگن دی وب هدورو زا
 نایچاشامت نی اد وا هل وآ وک دش

 شپ امن عق وه نیمه دا تسا هتخانش

 زا رفن دنچ .دوب هدش زاغآ اهكقل و

 دداویکچ وک لیب وموتا رب راوس اهن "۲

 راجفت اب نیشام دععب دن دشيمهطوحم

 اهكقل دو داتفایم راک زا یدود رپ

 بلطوادكيپ اکمكت نایچاش امت نیب زا

 ریمع اد نیشام هدمآ هک دن دزیم ادص

 دشهجوتم دی ایب وخب ات دی وب و . دنک

 یورهتف رس نایم رد ادوا ۱هکاقل ۵

 اپ وتسد .دآ ربیم لیبهوتا فرطب تسد

 رتشید اد نایچاشامت هدنخ وا ندز

 رد یو دعب یاهظحل . تخیگن ایمرب
 یخرچكچوک نیشامو دوب لیب وموآ |
 تساوخدب وی د دشجراخنادیم زاهدز

 تشپب مکحم هب رسط كي یلو دنک القت

 درب ورفیهایس یاین دب اروا شن درگ

 رد ار دوخ هوش" مشچ یتقو
 بصن نویماک كب تشپ هک تفای یسفق

 یل اب «یفوس»یو رانک رو. وب هدش

 «دی وید» دی دیتقو دوب هتسشا هد زمغ
 :تفگ هدمآ شوهب

 هعف هند نکا هاگن روجنا (نم) س
 .تسی نم ریصقآ رگدد

 ؟تسیک ریصقت سس -

 ! «یدوو اد» ریص] -

 هاگن رگب د فرطب تریح اب دی وي ۵

 د ر-ه- ریپ نویماک هدنن ار رانک . ورک

 هدنخاب هدن اد رگ رب ویو« دوب هتسش

 : تف

 و وت . دی وآ یه تسرد یفوسس

 راک رف كب یا رب مادک ره لسک رو

 راک « + ۵ یارسد م۵نم ۳ دینک یه

 لیماجهک دهدیمیب وخلوپ وا ! منکیم

 ملک دودشایئاورت اهرف هادرس زا ار

 هاگ را رقهب یدوزب شاب تحا رالاح

 ۰ میس ریمل ریسین اتسهز

 دادناکت تربعهب یرس دیوید
 تشه و لهچ یرظرد یشوهیب راب هس

 سفق كي رو ندش راد و تعاس

 ..تاث ا ویح
 یایثد یسو اج

 ! تشاد
 نکا یاهدس جم

 ادنویماک ین اتسمز ها۴ را رق رو

 دز اب 1 شایلاد 4ک) كرتخد و كراپ

 رد دیوبد قافت اب ار (تشاد یراکمه

 دناب یاضعا دعب دنتشاذگ یسفق

 ك ریس نانک راک .دندش عمج مه دود

 رضاحدادیه یرتشیب ل ور دک سک ره اب

 دد «یدوون اد» و دن دوب یراکمه
 یا وپ لیماج ند رک تف اب رو لب اقم

 هدرک داهنشيب اه اب لسک رد زا شیب

 كل رس دز ادوا تفگیدوون اد هوب

 تسا هدن ز هک _دنیمب ات دننک تب اده

 هتف رگ لوپ ه«دیاف» زا و هورب ده و

 كرسپ نآ ردهک یسفقهب ادوا .ددوایب

 یدوون اد دن د رک ی امنها رد وب یا اد ز

 اد شا4تحلسا .تعرس هد رسک تسد

 : دیشک

  هتشکب لب ام طقف نم باد را -

 ک وا ی رم اب ۰ تسا هچب و نده

 اقمآ رو ید تسا مامآ نم

 مراد اهامش زا مادکچیه

 4 ولآیل وتشاذگ ولجب یمدق توب اب

 یدووآ اد تخادن (دل اخب ارواد رم رب

 سرب «لیماج»فرطب اد هحلسا هل وا

 : دناد رگ

 .تسوآ تب و الاح

 1 تفگ رستشپ زا یئادص

 تسودرادهگن تسد هقمق ۵ کلب-

 جک رس
  یدوول اد و وب ص7 یادص

 تفگ بجعت اب

 اهب هو زنی اب وت مدرک ل عین 
 *یئآیمن شوهب

 دوز متسه یتخس رس موآ نم ب
 .سفقی وت ورد شاب

 دره ریپ هحلسا دیدهآ اب لسک رد

 هد رک تب ادهیل اخ سفق كي یوسار

 تخاوا شرس تشپ رب مکحم هب رضك»

 نا رضاح هب ورهتسبار سفق رودعب و

 : درک

 ورا نمد امش هک نیا یوجواب س

 نمدی د رک یراکمهد رم نیا اب و دیوز

 لمعن ام یلبق را رقب مرضاح مه زاب

 نآ ناریدمهب هک _مربیم اد هچب منک
 هب ار وا مه اهن 1 ومدایس تک رش

 ..دنن اد رگ رب شدوخ نیمزرس

4 
 قافت اب لسک رو نستفد زا سپ

 ا دسفق روهدم ۲ شیپنیس اداس «ك رسپ

 . یدووآ ادو ك رتخد و دیوید یورب

 ِك :دوشک
 زا دینک مگ اد نات رو دی ورب -

 زسج مياهدروخ اهامشروتب یتقو

 ره دیورب میاهتشادن یبیصت یتخب دب

 هدینکب مه اب دیهاوخیم راک

 یا ودورب 4۳ داتفا ها رد دب وب ۵

 نیساراس فرطب هداد كل رتخد هک دید

 ۰. ۵و ریو

 روسطچ بت

 ؟یوریم

 لا و هشیمه دیاب نز هل -

 ! د و رب ش رهوش

 یزیچ هداد ناکت یرسدب وب د
 «داتفاهارب و تفگن
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 دن دن اد رگ ز اب شنیم ز رسب | دکل رسپ

 دزم وتف رو هتف رس ار شد ز«لسک رد

 شتسدب كچ هرقف كي ردمه ار دب وید

 ششچدن اوخا ركچ میق ریتق و .دن داد
 :دشد رگ تریح زا

 هرم نسب ۷ و-آ ؟

 ودوكنيايش هز ودن وب هو ز اب طقف -

 : تفگ نوسنب

 روشک هک دیرادربخ امش هلب-

 یراگنا لهس هک روم رهرد اکی رمآ

 تسدهقوعم یاهتایل اهدروف رو دنک

 ! تسیث راد رب
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